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Informace o termínech vernisáží najdete na 
stránkách artmap.cz a v našem newsletteru. 

A1
GALERIE NTK 
Národní technická knihovna 
Technická 6 (A1) 
po–pá / Mon–Fri 8.00–20.00, 
so / Sat 10.00–16.00 
techlib.cz

Martha Rosler, Atelier van Lieshout, Bjørn 
Melhus, Milan Kohout, Juraj Dudáš, Radovan 
Čerevka, Martin Zet, Alexej Klyuykov, Vasil 
Artamonov, Karíma  
Al-Mukhtarová, Jan Kadlec, Ivan Vosecký, 
Vladimír Turner
Rozhněvaná planeta / Angry Planet
21. 4. – 17. 6.
Mezinárodní skupinová výstava, která vznikla 
za spolupráce Národní technické knihovny 
a Centra globálních studií Akademie věd ČR. 
Tématem přehlídky jsou globální konflikty 
a jejich lokální projevy. 
en The international group exhibition, which 
is a conclusion of cooperation between 
National Library of Technology and Institute of 
Philosophy of Academy of Scieneces of Czech 
Republic. The theme of the exhibition are 
global conflicts and their local interactions. 
k / c: Milan Mikuláštík, Milan Kreuzzieger

A3
GALERIE AVU 
U Akademie 4 (A3) 
Hlavní budova AVU, č. dveří 13 
po–pá / Mon–Fri 10.00–18.00 
avu.cz

Martin Böhm, Pavel Dušek, Jan Jareš, Martin 
Malý, Tomáš Voves
25. 4. – 11. 5.
Umělecký experiment na jednom místě a v jed-
nom čase aneb jak věci stejné vidíme jinak. 
en Art experiment held one place and at 
one time or else how we see the same things 
differently.
Anna Luňáková, Vojtěch Marc, Jiří Žák,  
Terézia Klasová – Láska
16. 5. – 25. 5.
Týden krátkodobých performancí s odkazem 
na manifest lásky. 
en Week of short performances with refer-
ence to the manifest of love. 
k / c: Kateřina Konvalinová
Adamcová, Barriga, Fesl, Havlíková, Holá, 
Láníková, Mikšík, Pechová, Švehláková, 
Tučková – Slavná spisovatelka
6. 6. – 29. 6.
Výstava Klubu psaní, zaměřená na objekto-
vou tvorbu a text s přesahy do výtvarného 
vyjádření. 
en Writing Club exhibition, aimed at creating 
text objects with forays into artistic expres-
sion. 
k / c: Sláva Sobotovičová

A5
CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX 
Poupětova 1 (A5) 
so–po / Sat–Mon 10.00–18.00, 
st+pá / Wed+Fri 11.00–19.00, 
čt / Thu 11.00–21.00 
dox.cz, facebook.com/DOXPrague.cz

Materiál 307 / Material 307
10. 2. – 8. 5.
Výstava je představením toho nejlepšího, co 
za posledních 6 let vzniklo v učebně č. 307 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, 
tedy v Ateliéru malby pod vedením Jiřího 
Černického. Malba dnes není jen závěsným 
obrazem, existuje i nezávisle na plátně, 
v objektech, v instalacích. Výstava ukazuje, jaké 
podoby může současná malba mít. 
en The exhibition presents the best of what 
was created during the last six years in 
classroom No. 307 at the Academy of Arts, 
Architecture and Design in Prague, specifically 
the Painting Studio headed by Jiří Černický. 
Today, paintings are no longer just pictures 
that hang on a wall; they exist independent 
of canvases, in buildings, in installations. The 
exhibition reveals what forms contemporary 
painting can assume.
Architektura VII. dne / Seventh-Day 
Architecture
17. 3. – 22. 5.
Výstava odhaluje historii kostelů, které byly 
v Polsku postaveny mezi léty 1945 a 1989 i přes 
tehdejší odpor komunistického státu vůči 
náboženství. Z odpadových a načerno získa-
ných materiálů farníci postavili více než 3700 
kostelů, které se staly nejen projevem víry, ale 
také protestem proti vládě. Výstava představu-
je fotografie, diagramy, mapy a krátké příběhy 
přímo ze stavenišť kostelů.
en The exhition reveals the history of churches 
built in Poland between the years 1945 and 
1989 even despite the Communist state’s an-
tipathy to religion. Using waste and illegally 
obtained materials, parishioners built over 
3700 churches that became not only a mani-
festation of faith, but also a protest against the 
government. The exhibition features photo-
graphs, diagrams, maps, and short narratives 
directly from church construction sites.
Big Bang Data
7. 4. – 14. 8.
Rozsáhlá multimediální výstava představuje, jak 
naši dobu a společnost radikálním způsobem 
mění vytváření, zpracovávání a interpretace 
tzv. Velkých dat. Výstava zkoumá dopady data-
fikace světa, procesu stejně významného pro 
21. století, jako byla elektrifikace pro 19. století. 
Představena jsou díla bezmála tří desítek 
umělců a projektů z celého světa, nechybí ani 
české projekty. 
en The extensive multimedia exhibition shows 
how the creation, processing, and interpreta-
tion of “Big Data” is changing our time and 
society in a radical manner. The exhibition 
explores the effects of the “datafication” of 
the world, a process as significant for the 
twenty-first century as electrification was for 
the nineteenth century. It includes works by 
over thirty artists and projects from around 
the world, including the Czech Republic.
Kamila Ženatá: Horizont událostí 
(finále) / Event Horizon (Finale)
2. 6. – 11. 9.
Výstava je vyvrcholením experimentu, který 
autorka iniciovala s cílem vydat zprávu o vnitř-
ních dějích, jež vytvářejí psychickou realitu 
člověka v podmínkách tekutého času globa-
lizovaného konzumerismu. Základní kameny 

třídílného projektu, jehož poslední část je nyní 
prezentována v Centru DOX, tvoří inspirace 
z příběhů, snů a zkušeností sedmi žen, které 
v rámci projektu podstoupily skupinové sebe-
poznávací setkání. 
en The exhibition is the culmination of an 
experiment that the artist began in order 
to report on the internal events that create 
one’s mental reality under conditions of the 
liquid time of globalized consumerism. The 
cornerstones of this three-part project, the 
last of which is now being featured at the DOX 
Centre, are the narratives, dreams, and experi-
ences of seven women who within the scope 
of the project underwent a group encounter 
of self-exploration.

B1
THE BĔHAL FEJÉR INSTITUTE 
Pevnostní 651/8 (B1) 
behalfejerinstitute.wordpress.com

Volná zábava / Free entertainment 
Matej Al-Ali, Petr Dub, Martin Hrubý,  
Petr Krátký, Tomáš Moravec, Viktor Takáč
Speciální host / Special guest: Kurt Gebauer
9. 5. 19.00 – 22.00
Vernisáž – slavnostní otevření výstavy. Rituál 
navyklých úkonů, přesně rozdělených rolí a 
předběžných očekávání. Setkání, ve kterém 
by mělo jít o možnost zpřístupnění díla 
za přítomnosti autora a kurátora. Věříme 
v sílu současného umění, ale ve stejný mo-
ment si uvědomujeme svou mechanickou 
participaci v rámci systému zacyklených 
znaků, symbolů i obyčejů. Pozorujeme, že 
někdy je důležitější navštívit vernisáž než 
vidět výstavu. V našem případě zcela jistě. 
Rozhodli jsme se proto objevit fenomén 
volné zábavy uvnitř aktu vernisáže a publiku 
otevřít nový horizont zážitků. 
en Opening – Grand opening of exhibition. 
Rituals of habits, accurately appointed roles 
and preliminary expectation. Meeting that 
presents piece while the author and cura-
tor are present. We trust in the power of 
contemporary art, but at the same time we 
realize our mechanical participation within 
system of still repeating symbols and habits. 
We observe that sometimes it is more impor-
tant to visit opening than to see the exhibition 
itself. Certainly in our case. We’ve decided to 
discover phenomenon of free entertainment 
within the act of exhibition opening and offer 
new horizon of experience to visitor of the 
exhibition opening.

B2
GALERIE VILLA PELLÉ 
Pelléova 10 (B2) 
út–pá / Tue-Fri, 13.00–18.00,  
so–ne / Sat–Sun, 13.00–18.00 
www.villapelle.cz

M. Šašek: let č. 59/74
24. 4. – 7. 7.
Výstava představuje tvorbu světoznámého 
ilustrátora, autora sedmnácti fenomenálních 
obrázkových knih o světových metropolích 
a zemích To je... Od To je Paříž, Londýn a Řím, 
přes New York, Mnichov a Benátky až po 
Hongkong a Austrálii. Emigrant a světoběžník 
Miroslav Šašek v nich zachytil jejich historický 
obraz i dynamiku moderní doby let šedesátých 
a počátku let sedmdesátých. Jedinečný 
koncept knih, pečlivost při sbírání a zpracování 
námětů a především humor tvoří z díla Miro-
slava Šaška moderní klasiku a z jejich autora 
jednoho z našich nejproslavenějších světových 
ilustrátorů. Výstavu rozehrají animované, kres-
lířské i rozhlasové vstupy. 
en The exhibition presents the work of Miroslav 
Šašek, the world-renowned illustrator and 
author of seventeen phenomenal picture book 
series This is… about world capitals and coun-
tries – from Paris, London, Rome, New York, 
Munich and Venice, to Hong Kong and Australia. 
In his books, the expat and globetrotter, Miro-
slav Šašek, has captured the historical image 
of the places and the dynamism of the modern 
era of the 1960s and early 1970s. The unique 
concept of his books, his diligence in collecting 
and processing the ideas, and his humour make 
the book series a modern classic and its author 
one of Czech most celebrated illustrators 
worldwide. The exhibition will include animated, 
drawing and radio inputs. 
k / c: Juraj Horváth

B3
ZAHORIAN & VAN ESPEN
Šmeralova 3, (2.patro / 2nd floor) (B3)
út – pá / Tue – Fri 14.00 – 18.00
nebo po dohodě / or by appointment
www.zahoriangallery.com

Informace o aktuálních výstavách sledujte na 
našem webu. 
en For exhibitions see the website of the gallery.

B4
ARTWALL GALLERY 
opěrná zeď Letenských sadů. 
Nábř. Kpt. Jaroše a Edvarda Beneše (B4) 
nonstop 
artwallgallery.cz

Oto Hudec: Praha. Den po náletu / Prague. 
Day After Bombing
27. 4. – 30. 6.
Výstava se zabývá problémem vývozu zbraní 
z České republiky do nedemokratických 
zemí. Výstava se koná v spolupráci s Amnesty 
International. 
en Exhibition is dealing with problem of arms 
export from Czech Republic to nondemocratic 
countries. The exhibition is organized in coop-
eration with Amnesty International. 
k / c: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

BERLINSKEJ MODEL 
Pplk. Sochora 9 (B4) 
berlinskejmodel.cz

Aktuální program na stránkách galerie 
a na facebooku. 
en For program see the website or fb.

GALERIE PETR NOVOTNÝ 
Heřmanova 35 (B4) 
út–pá / Thu–Fri 12.00–18.00, 
so po domluvě na tel. / Sat by appointment 
tel. 608 862 324 
galeriepn.cz

Adam Štech
24. 5. – 1. 7.
Nejnovější práce pražského malíře. Kromě 
klasických maleb na plátně se na této výstavě 
premiérově představují jeho mozaikové obrazy 
a práce sochařské. 
en New paintings, mosaics and sculptures.

INI GALLERY / PROSTOR 
Bubenská 1, 1. patro, č. dveří 114 (B4) 
otevřeno po domluvě / open by 
appointment only 
inigallery.cz

Filip Dvořák – Martin Kolarov
květen – červen
Mlčení bouře. Stín větru. Sen o blyštivém větr-
ném víru. V návaznosti na předchozí společné 
projekty bude v rámci rezidence v INI Project 
autorské duo Dvořák Kolarov dál rozvíjet 
barokizující formy, které využívají technologie 
ironického 21. století. Kromě možnosti sledová-
ní průběhu jejich rezidence na nowiniproject.
tumblr.com si nenechte ujít závěrečné setkání 
(7. 8. 2017) nad výsledným kurátorsko-umělec-
kým projektem. 
en Silence of the Storm. Shadow of the Wind. 
Dream of a Gleaming Whirlwind. Following their 
previous joint endeavors, during their residency 
at INI Project the artist duo Dvořák Kolarov 
aims to further develop baroque-inspired 
forms, using technologies of the ironic 21st 
century. Besides the possibility of monitoring 
the progress of their residency on nowinipro-
ject.tumblr.com, you are cordially invited to 
join them at a final event (7/8, 2017) – gathering 
upon the resulting curatorial-artistic project.

NADACE A CENTRUM 
PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ  
Dukelských hrdinů 25a (B4) 
st–ne / Wen–Sun,12.00–18.00 h 
www.galeriejeleni.cz

– GALERIE JELENÍ
 Viktor Dedek: Co je za zdí / 
What is behind the wall
 26. 4. – 21. 5.  
k / c: Jen Kratochvíl
Marie Lukáčová: Gizd a Zgarb
31. 5. – 18. 6.
Videonarativ Gizd a Zgarb představuje sondu 
do formálních možností vizuality postčlověka. 
Autorka se ve své práci soustředí především na 
vztah dvou morfujících entit, jejichž podstata 
se vymezuje jakémukoli rodu či druhovému 
zařazení.
Valentýna Janů
28. 6. – 23. 7.
k / c: Václav Janoščík

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – VELETRŽNÍ 
PALÁC / THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE 
– TRADE FAIR PALACE 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Aj Wej-wej. Zákon cesty / Ai Weiwei. 
Law of the Journey
15. 3. – 7. 1. 2018
Projekt, který Aj Wej-wej připravil pro Velkou 
dvoranu, odráží naléhavé problémy dnešního 
světa rozpolceného politickou a ekonomickou 
krizí i inflací hodnot a morálním úpadkem 
a současně zohlední velkorysou plochu a jedi-
nečné dimenze Velké dvorany. Monumentální 
instalaci vytvořil slavný čínský umělec speciálně 
pro Národní galerii v Praze. 
en Ai Weiwei’s project in the Big Hall reflects 
urgent issues of today’s world, driven by 
political and economic crisis as well as by the 
inflation of values and moral decline. As such, 
it will also act in a responsive way towards the 
vast volume and unique dimensions of the Big 
Hall. 
k / c: Jiří Fajt, Adam Budak
Magdalena Jetelová: Dotek doby / 
Touch of Time
15. 3. – 3. 9.
Instalace Magdaleny Jetelové, připravená 
speciálně pro NG, proměňuje Malou dvoranu 
Veletržního paláce v rozšířené pole, které 
návštěvníkovi galerie umožní bezprostřední se-
tkání s autorčiným způsobem myšlení a práce. 
Prostor galerie se stává místem umění, které 
může být nahlíženo hned z několika perspektiv. 
en Magdalena Jetelová’s installation, prepared 
especially for the National Gallery in Prague, 
transforms the Small Hall of the Trade Fair Pal-
ace into an extended field providing insight into 
the artist’s thought and work. The gallery space 
becomes an art site in which the limitations of 
classic categories of sculpture, installation or 
photograph cease to exist. 
k / c: Milena Kalinovska
Epos 257. Retroreflexe / Epos 257. 
Retro-reflection
17. 3. – 4. 6.
Výstava je nově vytvořeným prostředím – para-
lelou k autorovým výpravám městem. Symbolic-
ky se k nim vztahuje skrze dopravní značení. Je 
ztělesněním člověka proplouvajícího městskou 
krajinou a ikonickým znázorněním jeho tras. 
Artefakty jsou abstrahovanými mapami a relikty 
dlouhodobých intervencí, dokumentacemi 
zpětně usazované do konkrétních časoprosto-
rových souřadnic. Ústřední dílo přitom fyzicky 
zůstává mimo galerii, jakkoli se k němu celá 
výstava vztahuje. 
en The exhibition is a newly created environ-
ment – a parallel to the artists excursions of 
the city. He symbolically relates to them via the 
system of traffic signs. He is an embodiment 
of a man passing through the urban landscape 
and an iconic depiction of his routes. Artefacts 
are abstracted maps and relics of long-term 
interventions, documentations retrospectively 
set into particular space-time coordinates. 
At the same time, the central work physically 
remains outside the gallery, although the entire 
exhibition is related to it. 
k / c: Jiří Ptáček, František Teplý
Otisky vědění. Řeč keramiky / Kneaded 
Knowledge. The Language of Ceramics
17. 3. – 27. 8.
Výstava připravená společně s umělci Aj Wej-
-wejem a Edmundem de Waalem se zaměřuje 
na materiál dlouho považovaný pouze za jedno 
z odvětví uměleckořemeslné tvorby. Dělo 
se tak neprávem, neboť i keramika pracuje 
s poznáním shromažďovaným po tisíce let 
a úzce provázaným s dějinami umění, jež tvůrci 
v průběhu věků znovu a znovu zasazují do 
nových souvislostí. 
en Together with the artists Ai Weiwei and 
Edmund de Waal, the National Gallery in 
Prague, focuses on a material long attributed 
to the realm of handicraft: ceramics. Unjustly 
so, as this material is founded upon millennia 
of knowledge and a history of art that was con-
stantly recontextualised by contemporaries. 
k / c: Peter Pakesch
Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978 – 1980 / 
Photosynthesis 1978 – 1980
17. 3. – 27. 8.
Národní galerie v Praze představuje v evropské 
premiéře výjimečný cyklus velkoformátových 
černobílých fotografií uznávaného japonského 
fotografa Keiičiho Tahary. Cyklus zkoumající 

vztah fyzikálního světla a lidského těla je 
výsledkem fotografických sezení legendárního 
japonského herce a tanečníka Mina Tanaky 
s Keiičim Taharou probíhajících v letech 1978 
až 1980. 
en The National Gallery in Prague is proud to 
present for the first time in Europe an exquisite 
series of large format black-and-white photo-
graphs from the series by the acclaimed Japa-
nese photographer, Keiichi Tahara. Exploring 
the relationship between physical light and the 
human body, this series is based upon multiple 
photo sessions which Keiichi Tahara conducted 
between 1978–1980 with the legendary Japa-
nese actor and dancer Min Tanaka. 
k / c: Adam Budak
Introducing Pavla Dundálková: Když zavřu 
okno, neslyším hluk ulice / Introducing Pavla 
Dundálková: When I Close My Window, I Dont 
Hear the Street Noise
17. 3. – 10. 9.
Pavla Dundálková připravila pro prezidentský 
salonek mnohovrstevnatou instalaci reagující 
na komplikovanou společenskou politickou situ-
aci dneška, kdy světové události nekontrolova-
ně pronikají do našich obyváků a dopadá na nás 
tvrdý důsledek strachu ze špatných zpráv. 
en Pavla Dundálková has prepared for the 
presidential lounge a multi-layered installation 
responding to the complex social and political 
situation of today, when global affairs uncon-
trollably pervade our living rooms and when we 
all are heavily affected by the consequences of 
fear caused by bad news. 
k / c: Pavlína Morganová
Poetry Passage #5: L'esprit des poètes 
officiels et crochus
17. 3. – 10. 9.
Poetry Passage#5 nachází paralely mezi kon-
krétním a zvukovým básníkem a performerem 
francouzsko-anglického původu Henrim Cho-
pinem a českým vizuálním umělcem a básníkem 
Ladislavem Novákem. 
en Poetry Passage#5 draws parallel lines 
between French-English concrete and sound 
poet and performer, Henri Chopin and Czech 
visual artist and poet, Ladislav Novák. 
k / c: Adam Budak
Moving Image Department #7: Brian Eno, 
Loď, účinkuje Jan Nálevka / Moving Image 
Department #7: Brian Eno, The Ship,  
featuring Jan Nálevka
17. 3. – 10. 9.
Sedmá kapitola Prostoru pro pohyblivý obraz 
představuje provokativní a výjimečné vybočení 
z nastoupeného kurzu. Ve středu pozornosti 
tentokrát není pohyblivý obraz, jeho nepřítom-
nost, vizuální prázdnota či očekávání pohybu 
(obrazu). Generátorem pohyblivého obrazu, 
nabízejícím imaginární obraz neboli přelud 
ve formě propojení zvuku a světla, tu totiž je 
samotná sedmá kapitola. 
en The 7th chapter of the Moving Image 
Department goes astray. Provocatively and 
exclusively, its centerpiece is occupied by no 
moving image, its absence, a visual void and 
a suspense of motion (picture). Instead, the 7th 
chapter of the Moving Image Department acts 
as a moving image generator itself, proposing 
an imaginary picture – a phantom – as a con-
struction of sound and light. 
k / c: Adam Budak
Nová vlna, Diplomanti AVU 2017
23. 6. – 30. 7.
Přehlídka prací diplomantů AVU se zaměří na 
spojení klasických médií se současnými tématy 
i roli obrazu dnes; jeho důležitost pro orientaci 
ve světě a schopnost reflektovat nejen naši 
současnost, ale také formulovat budoucnost. 
en The Academy of Fine Arts graduates' exhibi-
tion will focus on combining classical media 
with contemporary themes and the role of the 
image today; Its importance for orientation in 
the world and the ability to reflect not only our 
present but also to formulate the future. 
k / c: Václav Janoščík

POLANSKY GALLERY 
Veletržní 45 (B4) 
st–so / Wed–Sat 14.00–19.00 
nebo po domluvě / or by appointment 
polanskygallery.com

Tereza Příhodová: Murure
16. 3. – 6. 5.
k / c: Christina Gigliotti
Mirak Jamal, Anna Ročnová, Sung Tieu
Nehybnost začátku / The Stillness of 
a Departure
24. 5. – 15. 7.

Skupinová výstava zkoumá hmotné i nehmotné 
stopy příchodů a odchodů. Nejasné vzpomínky, 
mezitím ticho. 
en A group exhibition focused on the material 
and immaterial traces of arriving and departing, 
blurred memories, and the silence in between. 
k / c: Christina Gigliotti
PARTER
Nik Timková: Knife as Outfit
24. května si ustřihni vlasy. Myšlenky, které tě 
napadají, když je zasadíš, jsou magické. Zapiš 
si je. 
en On May 24th trim your hair. Ideas that come 
to you when you plant your trimmings are 
magic. Write them down. 
k / c: Christina Gigliotti

STUDIO HRDINŮ 
Dukelských hrdinů 47 (B4) 
Veletržní palác, vstup E / entry E 
Návštěva výstavy je možná vždy před 
představením a po něm, dále v rámci 
komentované prohlídky. /  
The exhibition is open always before 
and after a performance and within the 
commented sight-seeing 
studiohrdinu.cz

B5
TRAFO GALLERY 
Holešovická tržnice, Hala 14 (B5) 
st–ne / Wed–Sun, 15.00–19.00, 
so / Sat 10.00–19.00 
trafogallery.cz

Tomáš Rasl: Mezi dnem a snem
11. 5. – 25. 6.
Výběr z prací fotografa za poslední dvě 
desetiletí. Velké formáty, málo používané 
technologické postupy a poetické vidění, které 
umocňují i básnické názvy děl a cyklů. 
en A selection of the work of photographer 
for the past two decades. Large, little-used 
techniques and poetic vision, which are even 
strengthened by work titles and poetry cycles. 
k / c: Otto M. Urban

C1
GALERIE AMU 
Galerie Akademie múzických 
umění v Praze, Hartigovský palác, 
Malostranské náměstí 12, vchod z průchodu 
do ul. Tržiště (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–12.00, 
13.00–18.00 
g.amu.cz

Marloes van Son: Non-Functioning 
Functionality
13. 5. – 31. 5.
Marloes van Son vytváří systémy, instalace 
a nástroje. Vtiskuje nový význam běžným 
předmětům, čímž navozuje nezvyklé a přesto 
důvěrně známé prožitky. Mnoho jejích prací 
se odvíjí od vizuální složky, ale jejich nedílnou 
součástí je vždy také zvuk. Její první samo-
statná výstavy v Praze se zaměří na nejnovější 
projekt „Devices“ [Přístroje], který se zabývá 
problematikou alternativních elektronických 
generatorů zvuku. 
en Marloes van Son builds systems, installations 
and instruments. By repurposing ordinary 
objects, she aims to create unusual yet familiar 
experiences. Many of her works start from 
a visual component, but sound is always an 
integral part of the eventual piece. Her first 
solo exhibition in Prague will focus on her most 
recent project “Devices”, in which she deals 
with alternative electronic sound generators. 
k / c: Sara Pinheiro
foto famu - Sekvence v čase /  
Sequence in Time
10. 6. – 17. 6.
Katedra fotografie FAMU představuje výběr ze 
závěrečných prací svých posluchačů. "Sekven-
ce v čase" představuje změnu kontextu, vytr-
huje práce z domovského, tvůrčího procesu 
a předkládá je veřejnosti. 
en Department of Photography, FAMU intro-
duces final works of its students. "Sequences 
in Time" represent a shift in context, they pull 
the artworks from their studio environment in 
order to present them in public. 
k / c: Václav Janoščík
„v tuto chvíli, právě dnes, teď / this very 
minute, right now, today“ – klauzury CAS 2017
22. 6. – 9. 7.
Výstava ročníkových a závěrečných student-
ských prací z Centra audiovizuálních studií 
FAMU. 
en Exhibition of BcA. / MgA. student works 
from the Center for Audiovisual Studies, FAMU. 
k / c: Eric Rosenzveig & studenti CAS FAMU

GALERIE JOSEFA SUDKA 
Úvoz 24 (C1)
duben–září / April–September
út–ne / Tue–Sun 11.00–19.00
říjen–březen / October–March
út–ne / Tue–Sun 11.00–17.00
www.upm.cz

Sonja Bullaty
9. 2. – 21. 5.

MUSEUM MONTANELLI (MUMO) 
Nerudova 13 (C1) 
út–pá / Tue–Fri, 14.00–18.00, 
so–ne / Sat–Sun, 13.00–18.00 
museummontanelli.com

Vladimír Novák: Kontinuita / Continuity
28. 4. – 26. 7.
Koncept výstavy je dialogem mezi Novákovou 
nejnovější a jeho nejstarší tvorbou. Díla jsou 
zapůjčena z několika sbírek. 
en The exhibition aims to be a dialogue be-
tween Novák’s most recent and his oldest work. 
The exhibited works are on loan from several 
collections. 
k / c: Ivan Neumann

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – SALMOVSKÝ 
PALÁC / THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE 
– SALM PALACE 
Hradčanské nám. 2 (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Charta Story. Příběh Charty 77 / 
Charta Story. The Story of Charter 77
14. 3. 2017 – 19. 1. 2019
Výstava je připomínkou 40. výročí Charty 77, 
neformální občanské iniciativy, kritizující 
nedodržování lidských a občanských práv. Na 
příběhu Ivana Jirouse – básníka, výtvarného 
kritika, představitele českého undergroundu – 
dokumentovaném fotografiemi, písemnostmi 
i osobními věcmi, autoři výstavy představují 
životní osudy lidí z různých společenských 
okruhů, jejichž spojnicí bylo souznění s du-
chem textu Charty a kteří byli jejími signatáři. 
en The exhibition commemorates the 40th an-
niversary of the establishment of Charter 77, an 
informal civic initiative criticizing violations of 
human and civic rights. The story of Ivan Jirous, 
a poet, art critic and representative of Czech 
underground culture, which is documented in 
photographs, written materials and personal 
belongings, reveals the life stories of people 
from various social circles who were linked 
by their affinity to the spirit of Charter 77 and 
were its signatories. 
k / c: Irena Nývltová

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – ŠTERNBERSKÝ 
PALÁC / THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE 
– STERNBERG PALACE 
Hradčanské nám. 15 (C1) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

After Rembrandt: Jan Uldrych
9. 5. – 10. 9.
Rembrandtův obraz Učenec ve studovně do-
provází projekt After Rembrandt, v němž se 
postupně představují díla současných autorů 
vytvořená jako umělecké reflexe Rembran-
dtovy malby. Obrazy jsou vystavovány 

v expozici ve Šternberském paláci naproti 
Rembrandtovu dílu. 
en Rembrandt’s painting The Scholar in His 
Study is accompanied by the project After 
Rembrandt, which presents the works of 
contemporary artists in turn created as an 
artistic reflection on Rembrandt’s painting. The 
paintings are displayed in an exhibition in the 
Sternberg Palace opposite Rembrandt’s work. 
k / c: Andrea Steckerová

C2
GALERIE PAVILON 
Mostecká 3 (C1) 
po–pá / Mon–Fri, 10.00–18.00, 
so / Sat, 11.00–14.00 
Mimo vernisáže, kdy je vstup zpřístupněn 
skrz hlavní vchod se do Pavilonu se 
dostanete průchodem přes přilehlý obchod 
Fokus Optik (kde požádejte o klíč).

Program Situace v Galerii Pavilon sestává ze 
série jednovečerních událostí, během kterých 
jednotliví umělci, teoretici a kurátoři, nebo 
umělecké skupiny představí krátké konstelace, 
gesta, která se mohou pohybovat kdekoli v linii 
site specific instalace až performance. 
en The Situation program at the Pavilion Gallery 
consists of a series of one-time events during 
which individual artists, theorists and curators 
or art groups present short constellations, art-
gestures in the form of site specific installation 
up to performance.
Situace 70 – Malostranské dvorky / Situation 
70 – Yards of Malá Strana
27. a 28. 5.
Sedmdesátá Situace proběhne v rámci projektu 
Malostranské dvorky – festival se uskuteční 
o víkendu 27. a 28. 5. 12.00 – 19.00.

NÁRODNÍ GALERIE – VALDŠTEJNSKÁ 
JÍZDÁRNA / THE NATIONAL GALLERY IN 
PRAGUE – WALDSTEIN RIDING SCHOOL 
Valdštejnská 3 (C2)

František Skála: Jízdárna / Riding School
10. 3. – 3. 9.
Výstava představuje převážně práce vzniklé 
od roku 2004 do současnosti. V autorské 
architektonické a výstavní koncepci, vycházející 
z prostoru Valdštejnské jízdárny, chce umělec 
připravit divákovi komplexní zážitek. Instalace 
bude pracovat s výstavním prostorem jako 
celkem, jeho světelnou atmosféru, a bude 
obsahovat jak rozličné výstavní pavilony, tak 
solitérní monumentální díla, světelné instalace 
i práce vytvořené přímo pro prostor Jízdárny. 
en The exhibition focuses on the artist’s work 
since 2004. Skála seeks to provide a com-
plex experience for the visitor within the 
author’s architectural and exhibition concept 
in the Wallenstein Riding School Picture Gal-
lery. The installation will be fully integrated with 
the venue’s architecture and lighting and will 
include various exhibition pavilions or solitary 
monumental works, light installations and works 
done specifically for the site. 
k / c: Tomáš Pospiszyl

C3
DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ 
Ovocný trh 19 (C3) 
út / Thu 10.00–19.00, 
st–ne / Wed–Sun 10.00–18.00 
czkubismus.cz

Český kubismus / Czech Cubism
Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Pra-
ze představuje český kubismus jako styl ideově 
propojující volné i užité umění a architekturu. 
Vystavené soubory i solitérní kusy nábytku 
spolu s interiérovými doplňky z keramiky, skla 
a kovů reprezentují průřez realizacemi nejvý-
znamnějších autorů kubismu (Janák, Gočár, 
Chochol, Hofman, Novotný či František Kysela, 
Filla, Kubišta, Čapek, Gutfreund).
en The permanent exhibition of the Museum 
of Decorative Arts in Prague presents Czech 
Cubism as a style that conceptually combines 
fine art, applied arts and architecture. The 
display of furniture suites and individual 
pieces, together with accessory furnish-
ings and objects made of ceramic, glass and 
metals offers an overview of the foremost 
creative achievements of Czech Cubism’s key 
exponents  (Janák, Gočár, Chochol, Hofman, 
Novotný či František Kysela, Filla, Kubišta, 
Čapek, Gutfreund).

GALERIE 101 
Ovocný Trh 17/568 2. Patro (C3) 
st–so / Wed–Sat 14.00–18.00 
galerie101.cz

Břetislav Malý: Angry Sequence 
of Yellow Colour
19. 4. – 20. 5.
Břetislav Malý se s překvapivými výsledky zajímá 
o intenzitu barvy, o její malířskou smyslovost 
i smysluplnost. Nejde mu však jen o dobré či 
špatné barvy, ale o kreaci obrazů, které mohou 
sice leccos připomínat, ale bezesporu mají 
tendenci opanovat prostor. Až se sami stanou 
dočasným prostorem. 
en Břetislav Malý is interested in a color inten-
sity, its pictorial sensuality and meaningfulness 
with surprising results. Good or bad colours 
are not his point though, he deals with the 
creation of pictures which may resemble any-
thing, but they indisputably tend to dominate 
space. Until they become temporary space 
themselves. 
k / c: Martin Dostál
David Krňanský: Not Def
24. 5. – 1. 7.
Prázdné obdelníky Davida Krňanského jsou jako 
prázdná místa - jsou to brownfieldy v pravém 
slova smyslu. 
en The Empty rectangles of David Krňanský are 
like empty spaces - they are brownfields in the 
right sense of the word.

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
COLLOREDO-MANSFELDSKÝ PALÁC 
Karlova 2 (C3) 
út–ne / Tue–Sun 10.00–18.00 
ghmp.cz

Josef Žáček: Anticorps
3. 3. – 18. 6.
Malíř Josef Žáček v současnosti kriticky 
reaguje na situaci vyvolanou uprchlickou krizí 
v Evropě, na skryté i otevřené manipulace 
masmédií a také na mentální, ekonomické 
a administrativní limity unijní politiky. 
en Painter Josef Žáček, is in his current 
pursuit formulating his own critical response 
to the situation brought on by the European 
migrant crisis, to both covert and blatant 
manipulative practices of the media, and to 
mental, economic and administrative limita-
tions of EU policies. 
k / c: Magdalena Juříková

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM U KAMENNÉHO ZVONU 
Staroměstské nám. 13 (C3) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–20.00 
ghmp.cz

Eduard Steinberg: From Moscow to Paris
24. 2. – 28. 5.

GHMP představuje ve spolupráci s Museem 
ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu 
původem ruského malíře Eduarda Steinberga 
(1937  – 2012), kreativního pokračovatele tradice 
ruského suprematismu v druhé polovině 
20. století. 
en Presentation of paintings and drawings by 
Russian artist Eduard Steinberg (1937 – 2012), 
who in an inspired way developed the tradition 
of the Russian Suprematist movement during 
the second half of the 20th century. 
k / c: Hans Peter Riese
Jaroslav Róna 1997 – 2017
23. 6. – 29. 10.
GHMP uspořádá výstavu Jaroslava Róny v Domě 
U Kamenného zvonu. Nová výstava, jež časově 
navazuje na díla z roku 1997, zahrnuje sochařské 
a malířské práce z posledních dvaceti let. 
Prostřednictvím videonstalací divákům přiblíží 
také autorovy realizace do veřejného prostoru, 
z nichž některé poutají mimořádný zájem 
veřejnosti a dokážou vzbuzovat i vyhrocené 
názorové polemiky a reakce. 
en The Prague City Gallery is getting back to 
Jaroslav Róna´s oeuvre after twenty years. This 
new exhibition, linking up chronologically with 
his work dating from 1997, brings together his 
sculpture and painting produced over the last 
two decades. In a special section, it will likewise 
feature video installations acquainting visitors 
with the artist´s outdoor realizations, some of 
which have attracted exceptional public atten-
tion, occasionally sparking off exacerbated 
polemics and controversial response. 
k / c: Olga Malá

GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO 
Mariánské nám. 1 (C3) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 10.00–
18.00, čt / Thu 10.00–20.00 
ghmp.cz

Richard Deacon: Free Assembly
13. 4. – 17. 9.
Richard Deacon je držitelem v pořadí 4. Turne-
rovy ceny z roku 1987 a řádu Britského impéria. 
Jeho sochařské dílo patří od osmdesátých 
let k nejvýznamnějším nejen v rámci silné 
generace anglických tvůrců, jako jsou Antony 
Gormley, Anish Kapoor, Tony Cragg a další, 
ale také k nejvýraznějším a nejsledovanějším 
v celosvětovém měřítku. 
en Richard Deacon is the winner of the fourth 
edition of the Turner Prize in 1987. Since the 
1980s his sculptural output has ranked the 
most prominent creative achievements in this 
field, standing out not only in the context of 
the strong generation of British artists includ-
ing Antony Gormley, Anish Kapoor, Tony Cragg 
and others. 
k / c: Julian Haynen, spoluautorka koncep-
ce / co-author of the concept: Magdalena 
Juříková

GALERIE NOD 
Dlouhá 33 (C3) 
po–ne / Mon–Sun 10.00–22.00 
nod.roxy.cz

Tomáš Absolon & Jan Horčík: Plakaat
1. 6. – 25. 6.
Tomáš Absolon platí za jednoho z výrazných 
představitelů současné mladé nefigurativní 
malby, je malířem, který rozvíjí vlastní úsporný 
vizuální jazyk v inspiračním toku malířského 
modernismu a intuitivního vnímání různých zá-
konitostí na hranicích matematiky, fyziky a širší-
ho kulturního vědomí světa „sítě“. Absolonovy 
obrazy jsou vícevrstevnaté, v nekonečných 
plochých prostorách pozadí se objevují malíř-
sky jinak pojatá gesta či ostré, až “komiksové” 
linie, reminiscence jakési plakátové estetiky. Jan 
Horčík se zase etabloval jako již nepřehléd-
nutelný typograf, který zásobuje mezinárodní 
prostředí současného grafického designu 
elegantními a "šťavnatými" designy nových pí-
sem, která rozvíjí svou rafinovanost především 
v "headlineových" nápisech či logotypech.
en Tomas Absolon is considered to be signifi-
cant representative of contemporary young 
non-figurative painting. He develops his own 
frugal visual language within the inspira-
tional flow of painting modernism and intuitive 
noticing of various scientific laws somewhere 
among mathematics, physics and wider cultural 
knowledge of the world of “net”. Absolon’s 
paintings are multilayered. The never-ending 
flat surfaces in background are accompanied 
by differently appearing gestures or sharp 
almost “comics” lines, reminiscent of poster 
esthetics in foreground. Jan Horcik has estab-
lished himself as well-known typograph that 
supplies world of contemporary graphic design 
with elegant and “juicy” designs of new fonts 
that develops its sophisticated style especially 
in “headlines” or logotypes. 
k / c: Pavel Kubesa

– VIDEO NOD 
Stanislava Benešová, David Kolovratník,  
Václav Kostohryz: Mezi námi / Among Us
1. 6. – 25. 6.
Trojici autorů spojuje zájem o člověka či 
živočicha (zvíře) zachyceného ve svém pro-
středí. Autoři vedou tichý dialog napříč žánry. 
Stanislava Benešová ve svých rozměrných 
plátnech zpracovává čistě malířským jazykem 
téma příběhů dětských představitelů. David 
Kolovratník se ve své práci nově zajímá o ne-
poznanou minulost části své rodiny. Zpracová-
vá zděděný foto archiv, jehož fragmenty jsou 
mu předlohou k rozměrným plátnům. Václav 
Kostohryz připravil bronzové odlitky precizně 
ručně modelovaných figur kaloňů, chameleo-
nů či ptáků kiwi. Autoři jsou finalisté loňského 
ročníku Samorostů.
en These three authors are connected by 
the interest in human or animal seen in its 
environment. Authors compose quiet dialogue 
throughout genres. Stanislava Benesova topic 
is story of children representatives that she 

explores via pure painting language in her 
large dimension canvases. David Kolovratnik is 
interested in undiscovered part of his family 
history. He works with inherited photo archive 
and uses fragments from the archive as basis 
to create large dimension canvases. Vaclav 
Kostohryz prepared precisely hand mod-
eled bronze casts of figures of flying foxes, 
chameleons or kiwi birds. Authors are last year 
finalists of “Samorost” competition. 
k / c: Veronika Zajačiková

GALERIE RUDOLFINUM 
Alšovo nábřeží 12 (C3) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 10.00–
18.00, čt / Thu 10.00–20.00 
galerierudolfinum.cz

Eberhard Havekost: Logik
6. 4. – 2. 7.
Výstava jednoho z čelních představitelů nové 
generace malířů, kteří ve své tvorbě používají 
digitální vizuální jazyk. Výstava nazvaná Logik je 
autorským výběrem prací Eberharda Havekos-
ta za posledních přibližně deset let, které má 
český divák možnost zhlédnout úplně poprvé. 
en An exhibition of the German artist Eb-
erhard Havekost (*1967), one of the leading 
representatives of the new generation of 
painters, who work with digital visual language. 
The exhibition called Logik is an author selec-
tion of works by Eberhard Havekost from the 
last ten years that can be seen in the Czech 
Republic for the first time. 
k / c: Petr Nedoma

GALERIE UM 
UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80 (C3) 
po–so / Mon–Sat 10.00–18.00 
vsup.cz/galerie-um

Můžu? / Can I?
26. 4. – 27. 5.
Projekt „Můžu?“ tematizuje rozhovor mezi 
operátorem tísňové linky a člověkem v tíživé 
životní situaci. 
en Can I? explores a conversation between an 
emergency operator and a person in a difficult 
life situation. 
k / c: Jan Boháč
Jaroslav Benda
7. 6. – 15. 7.
Výstava, uspořádána k doplnění monografické 
publikace o Jaroslavu Bendovi (1882–1970), je 
koncentrovaným průřezem Bendovy celoži-
votní práce a zároveň poctou autorovi. 
en This exhibition completes a monograph 
dedicated to Jaroslav Benda (1882–1970). 
Offering a comprehensive appraisal of Benda-
’s life and work. 
k / c: Petra Dočekalová, Lucie Urbánková
Artsemestr léto 2017
7. 6. – 10. 6.
Velká výstava klauzurních prací studentů 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 
Artsemestr léto 2017. Až do 10. června se škola 
stane velkou galerií. 
en The Artsemestr Summer 2016 large-scale 
exhibition of end-of-term work by students of 
the Academy of Arts, Architecture and Design 
in Prague. The academy will become one big 
gallery until 10 June.
Diplomky
14. 6. – 19. 6.
Výstava diplomových prací studentů UMPRUM. 
en Exhibition of UMPRUM students Diploma 
works.
Budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, 
Praha 1

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE – 
PALÁC KINSKÝCH / THE NATIONAL GALLERY 
IN PRAGUE – KINSKÝ PALACE 
Staroměstské náměstí 12 (C3) 
út–ne / Tue-Sun 10.00–18.00 
ngprague.cz

Gerhard Richter
26. 4. – 3. 9.
Výstava je první retrospektivní výstavou slav-
ného německého umělce ve středovýchodní 
Evropě čítající více jak sedmdesát jeho děl. 
Jejím cílem je představit Richterovu nebývale 
širokou paletu uměleckých vyjadřovacích 
prostředků a návštěvníkům ukázat pestrý 
soubor jeho zásadních děl, která byla vybírána 
a instalována v úzké spolupráci s umělcem. 
en The exhibition is a first retrospective 
of a famous German artist in Central and 
Eastern Europe, bringing together more than 
seventy of his works. The purpose of the ex-
hibition is to present Richter’s extraordinarily 
broad palette of artistic means of expression 
and to show visitors a manifold collection of 
his crucial works of art that were selected 
and installed in close collaboration with the 
artist. 
k / c: Jiří Fajt, Milena Kalinovska

C4
GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
DŮM FOTOGRAFIE 
Revoluční 5 (C4) 
út–st, pá–ne / Tue–Wed, Fri–Sun 10.00–
18.00, čt / Thu 10.00–20.00 
ghmp.cz

Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou
7. 2. – 14. 5.
Karel Kuklík (1937) se začíná vážně zabývat 
fotografií kolem roku 1955. Celoživotně se 
do hledáčku jeho zájmu dostávají především 
pražské ulice, krajina na Šumavě a na Třeboň-
sku, ale i dvory, dvorky a věci. 
en Karel Kuklík (1937) took up photography in 
earnest around 1955. His photographic images 
capture the subjects of Prague streets, rural 
landscapes in the Šumava Mountains and the 
Třeboň region of South Bohemia, as well as 
the world of house porches and backyards 
and everyday objects. 
k / c: Pavlína Vogelová 
Koordinace / coordinator: Olga Malá
Orit Ishay: Deer Country
6. 6. – 10. 9.
Výstava izraelské vznikla v různých médiích 
a byla vybrána z nejvýznamnějších a nejvý-
raznějších sérií, jež Ishay v Izraeli vytvořila 
během uplynulého desetiletí a jež vycházejí 
z izraelského i mezinárodního kontextu. 
Ishay se zabývá interakcemi mezi člověkem 
a místem a způsobem, jakým tyto interakce 
ovlivňují formování identity a vlastenectví. 
Události a okamžiky z každodenního života pl-
ného napětí, které zachycuje, přímo souvisejí 
s problémy v její rodné zemi. 
en A first solo exhibition by Israeli artist Orit 
Ishay in the Czech Republic. These works are 
of different mediums, and taken from central 
and significant previous series of both local 
and international context, created by Ishay in 
Israel throughout the last decade. Ishay deals 
in the interactions between man and place, 

and the impact of such interactions on the 
establishment of identity and nationalism. 
k / c: Dalia Levin

C5
GALERIE VIPER 
Vítkova 2 (C5) 
st–pá / Wen–Fri 13.00–19.00, 
so / Sat 12.00–18.00 
vipergallery.org

Klasik
3. 5. – 1. 7.
Výstava je imaginárním katalogem zachycujícím 
obraz průměrného českého rodinného domu 
po roce 1989 v proměnách architektonického 
diskurzu a vývoji kulturního, sociálního a ekono-
mického statusu střední třídy.
en The Image of an Average Czech Family 
House 1989–2015 
k / c: Jana Pavlová

KARLIN STUDIOS 
Kasárna Karlín, Vítkova 9 (C5) 
www.futuraproject.cz/karlin-studios

Martin Vongrej: Seven Uncountable Lines
Termín: v průběhu května. Přesný termín 
vernisáže a otevírací hodiny budou oznámeny 
na našich internetových stránkách.
Pro první výstavu Karlín studios na nové adrese 
vytvořil Martin Vongrej site-specific instalaci 
v bývalé nouzové ubytovně historických kasá-
ren v Karlíně, zamýšlenou jako budoucí galerii. 
Umělec používá komplexní prostorové kompo-
zice k vykreslení vzorů a limitů lidského vědomí. 
Sedm čar představuje možnosti vnímání, za 
nimiž se může stát cokoliv.
en Term: In May. More information about ope-
ning date and visiting hours will be announced 
on our website.
For the first exhibition at Karlin Studios’ new 
address, Martin Vongrej realizes a site-specific 
installation in the former emergency quarters 
of the historical barracks in Karlin, intended 
to become the future gallery. The artist uses 
complex spatial compositions to draw patterns 
and limits of human consciousness. Seven lines 
represent perception possibilities, and beyond 
them might happen anything.
Václav Litvan: Horizontální a vertikální krajiny 
věčně přírodních materiálů /  
Horizontal and Vertical landscapes, including 
natural materials
Termín: v průběhu května. Přesný termín 
vernisáže a otevírací hodiny budou oznámeny 
na našich internetových stránkách.
Sólová prezentace Václava Litvana rozšiřuje 
autorovo zkoumání univerzality sochařských 
forem a struktur prostřednictvím vztahování se 
k nalezenému materiálu a jeho nahodilým i pre-
cizně manipulovaným prostorovým mutacím. 
Výsledná podoba vsazená do vstupní podoby 
věcí, vynořování se významu z formování ideálu. 
en Term: In May. More information about ope-
ning date and visiting hours will be announced 
on our website. 
Václav Litvan’s solo exhibition extends the 
author's research on universality of sculptural 
forms and structures through the use of found 
materials and their random but precisely 
shaped spatial mutations. Resulting form em-
bedded into primary form of things, the sense 
emerging from shaping the ideal. 
k / c: Michal Novotný

D2
ATELIÉR JOSEFA SUDKA 
Újezd 30 (D2) 
ut–ne / Tue–Sun, 12.00–18.00 
atelierjosefasudka.cz

Peter Fabo: Space For Sale
5. 5. – 16. 6.

GALERIE PANEL 
Smetanovo nábřeží 2 (D2) 
po–pá 10.00–18.00 h 
www.famu.cz

GOETHE–INSTITUT 
Masarykovo nábřeží 32 (D2) 
po–pá / Mon–Fri 9.00–18.00, 
so / Sat 11.00–17.00 
goethe.de/praha

MUSEUM KAMPA – NADACE 
JANA A MEDY MLÁDKOVÝCH 
U Sovových mlýnů 2 (D2) 
po–ne / Mon–Sun, 10.00–18.00 
museumkampa.cz

D3
ARTINBOX 
Perlová 370/3, Dům v Kisně (D3) 
út, čt / Tue, Thu 16.00–18.00 
nebo na vyžádání  / or by request 
+420 777 748 433 
artinbox.cz

Hlavní sál galerie:
Luboš Plný: *13677 +20248
7. 4. – 26. 5.
k / c: Nadia Rovderová, Terezie Zemánková
Malý sál galerie:
Martin Watch: Jedineční / Unique Ones
k / c: Nadia Rovderová, Terezie Zemánková
Klub galerie:
George Radojčič: Nejnovější díla /  
Last artworks

FOTOGRAF GALLERY  
Školská 28, ve dvoře / in the 
courtyard – through passage (D3) 
út–čt / Tue–Thu 13.00–19.00, 
pá / Fri 13.00–18.00 so / Sat 11.00–18.00 
fotografgallery.cz

Vladimír Havlík: Peak Performance 
5. 5. – 6. 3. 2017
Výstava přibližuje Havlíkovu soudobou praxi na 
poli performance. Jejich pozadím jsou akce 
z konce 70. let minulého století a následující 
dekády, na něž Havlík navazuje nepodmíněností 
a spontaneitou svých všednodenních aktivit.
en Exhibition offers approach to Havlik’s 
current practice at performance field. The 
background for his performances are actions 
from the end of seventies and following decade 
that Havlik follows with unconditional touch 
and spontaneity in his everyday activities. 
Rudolf Skopec: Bez názvu / Untitled
5. 5. – 6. 3. 2017
Již během studií v Ateliéru fotografie pražské 
UMPRUM se Rudolf Skopec (1989) profiloval jako 
autor robustních puzzle ze zvlněných svitků 
černobílého fotopapíru. Působivost jeho děl 
se zakládala na součinu materiálových kvalit 
a rozměru kompozice, „tělesných“ námětů a 
humpoláckého technického provedení. Vý-
chozím snímkem výstavy je fotografie interiéru 
blíže nespecifikované architektury. 

en Already at his studies at Photography 
studio at AAAD in Prague Rudolf Skopec (1989) 
established himself as an author of robust 
puzzles created out of wavy sheets of BW 
photo paper. Impressiveness of his works was 
based upon sum of material qualities and 
dimension of composition, “bodily” topics and 
crude technical execution. The essential piece 
in the exhibition is photography of unspecified 
architecture.
Valentýna Janů: Paralepse / Paralepses
5. 5. – 6. 3. 2017
Fotograf Gallery zahajuje prezentace v chodbě 
Školské 28. Billboard „Paralepse“ studentky 
pražské FAMU Valentýny Janů (1994) vychází z 
role šiřitelů i příjemců zpráv, do které se na 
veřejnosti dostáváme záměrně i nevědomky 
doslova každodenně.
en Fotograf Gallery starts presentations in a 
passage of Skolska 28. Billboard “Paralepses” of 
FAMU student Valentyna Janu (1994) is based 
upon role of spreaders or receivers of news 
into which we may turn in public place inten-
tionally or unintentionally literally every day.
Tomáš Hrůza
9. 6. – 8. 7. 2017
Pro fotografa Tomáše Hrůzu (1979) je příznačné 
sebereflexivní hledání vlastní pozice v přírodě 
a civilizaci a obnovování rovnováhy mezi pro-
fánním a duchovním i smyslovým a mimosmys-
lovým. Výstava je splacením dluhu jednomu ze 
zakladatelů Fotograf Gallery.  
en For photographer Tomas Hruza (1979) is 
typical self-reflective search of his own place 
in nature and civilization and restoring the 
balance between profane and spiritual and also 
between sensorial and non-sensorial. Exhibi-
tion is considered to be a debt payed back to 
one of Fotograf Gallery founders.
Milan Mikuláštík
9. 6. – 8. 7. 2017
Druhý ze série velkoformátových plakátů pro 
chodbu Školské 28 pojal Milan Mikuláštík (1975) 
jako výstup z projektu Makaspangat, v němž fo-
tografii nejstaršího vyobrazení lidské tváře užívá 
jako základní kámen průběžných komentářů 
k lidským dějinám, dějinám obrazů a zejména 
dějinám zpodobování člověka.
en Second poster from the series of large 
sized posters for the Skolska 28 passage 
prepares Milan Mikulastik (1975) as an outcome 
from project Makaspangat where he uses the 
photography of oldest depiction of human face 
as cornerstone of continuous commentary 
to the human history, history of imagery and 
especially to history of human depiction.

GALERIE 1
Štěpánská 47 (D3) 
út–pá / Tue–Fri 10.00–12.00, 
13.00–18.00 h, so / Sat 10.00–14.00 
galerie1.cz

Jaroslav Valečka: Mlčení / Silence
4. 5. – 27. 5.
Výstava představuje díla z posledních dvou let.
en The exhibition presents works from the last 
two years. 
k / c: Adam Hnojil
Li Yang: Ano životu / Yes to Life
31. 5. – 3. 6.
Instalace čínského autora je reflexí jeho myšle-
nek, pocitů a problémů, s nimiž se potýká. 
en The Installation is a reflection of the 
thoughts and feelings of Li Yang. 
k / c: Marie Kordová
Luděk Pešek Pachl: Křižování / Crossing
7. 6. – 1. 7.
Výstava obrazů punkartového malíře je zaměře-
na na kříže a vše kolem nich. 
en Punkart installation is focused on the cross 
and everything around this theme

GALERIE FOTOGRAFIC 
Stříbrná 2 (D3) 
út-ne 13-18h 
fotografic.cz

Julie Štybnarová: Čas paměti /   
Time of Memory
9. 5. – 18. 6.
Julie se rozhodla experimentovat se zneklid-
ňujícím časem. Časosběrný dokument není 
žádná novinka. Ale tradiční formu lze uchopit 
znovu a vyslovit se v ní po svém. Průniky do 
malých motivů, účast na životě blízkých. Účast 
na pozadí samoty, která je podstatou jakéhokoli 
vztahu. Hledání vlastní tváře složené z variací 
podob jiných. Soukromý příběh času, prostoru 
a samoty – to je Juliin experiment. 
en Julie has decided to experiment with 
disquieting time. A time lapse documentary 
is no novelty. But it is possible to grasp that 
traditional form and pronounce oneself in it 
in one’s own new way. Intersections with small 
themes, participation in lives of close ones. 
Participation in the background of solitude, 
which is the base for any relationship. Seek-
ing of one own face composed of variations 
of others. Private stories of time, space and 
solitude – those are Julie’s experiments.

GALERIE HAVELKA 
Martinská 4 (D3) 
galeriehavelka.cz

Legendy Gr2 Počtvrté / Legends of Gr2 – 
Round Four
Autor projektu: Vladimír Kokolia; projekt je 
věnován Šárce Trčkové.
Závěrečná část série, při níž v osmi týdnech 
od poloviny března představila Galerie Havelka 
tyto osobnosti: Lenka Černotová, Jakub Hone-
tschläger, Ján Mančuška, Josef Bolf, Veronika 
Holcová, Tomáš Vaněk, Kateřina Šedá. O každé 
z nich se v prostředí Kokoliova ateliéru Grafika 
2 na AVU vyprávějí legendy.
Otevřeno: úterý, středa, čtvrtek od 11–18 hod. 
a dále dle telefonické dohody.
en The exhibition project was conceived by 
Vladimír Kokolia and is dedicated to Šárka 
Trčková.
Over the course of eight weeks, from 
mid-March to early May, Galerie Havelka is 
presenting artists who have become legendary 
personalities within Vladimír Kokolia's Graph-
ics 2 studio at the Academy of Fine Arts. After 
Lenka Černotová, Jakub Honetschläger, Ján 
Mančuška, Josef Bolf, Veronika Holcová, Tomáš 
Vaněk and Kateřina Šedá.
Open Tuesday, Wednesday, Thursday and also 
open by phone agreement. Následuje / follows: 
Šárka Trčková, vernisáž / openning 9. 5.

GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA 
Betlémské náměstí 5a (D3) 
út–ne / Tue–Sun 11.00–19.00 
gjf.cz

Běžet s domy / Run with houses
15. 3. – 7. 5.
Jubilejní výstava Davida Vávry sleduje nejen ar-
chitektonické otisky autora, ale dotýká se také 

jeho životních zákrut poetických a výtvarných 
přesahů.
en Jubilee exhibition of architect and artist 
David Vávra monitors not only the architec-
tural imprints of the author, but also touches 
the life twists and poetic art overlaps.
Nájemní bydlení – zapomenutý segment české 
architektury – včera, dnes a zítra / Rental 
Housing – Forgotten Segment of Czech 
Architecture – Yesterday, Today, Tomorrow
16. 5. – 15. 6.
Výstava představující historii a současné trendy 
v české a evropské architektuře. Doprovodné 
debaty, termíny na www.gjf.cz.
en Exhibition presents history and contem-
porary trends in Czech and European archi-
tecture. Accompanying program and debates, 
schedule at www.gif.cz.

GALERIE U BETLÉMSKÉ KAPLE 
Betlémské náměstí 8 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 10.00–18.00 
galerieubetlemskekaple.cz

Jiří Načeradský: Invaze
Pusťte do svých erotických fantazií invazi 
Ušatek, Kudlanek, Marťanek a Uf. 
6. 4. – 12. 5. 
Výstava představuje výběr obrazů a kreseb 
z let 1962 až 1992. Jádro výstavy tvoří práce 
z druhé poloviny sedmdesátých let, kdy se 
vedle prototypu žen vyobrazených jako Kud-
lanky objevují i návštěvnice z vesmíru Marťanky 
a Ufy, ke kterým později přibyly ještě Ušatky.
en Exhibition presents selection of paintings 
and drawings from 1962 to 1992. The core of 
the exhibition consists of works from second 
half of seventies where we can see alongside 
prototypes of women depicted as mantises 
also women visitors from space – Martians 
and Ufs. These were later accompanied by 
“earflap” women.

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY 
Národní 30 (D3) 
po–ne / Mon–Sun 11.00–19.00 
galerievaclavaspaly.cz

Jan Pištěk: K okraji viditelného / To the edge 
of the visible
5. 5. – 25.6.

GALERIE KRITIKŮ 
Palác Adria, Jungmannova 31 (D3) 
út–ne / Tue–Sun 11.00–18.00 
galeriekritiku.cz

„HATAI„ – současná japonská kaligrafie
11. 5. – 4. 6.
Kaligrafie nazývaná „hatai“, označuje vysoce 
kreativní a individualistický styl tradičního 
asijského umění, doslova překládaný jako 
„destrukce písma“. Připomíná obrázek či 
ilustraci významu určitého pojmu, piktogra-
ficky vyjadřovaného znakem. Výstava zahrnuje 
46 ukázek děl 10 vybraných umělců z tvůrčí 
dílny Asociace kaligrafického umění, založené 
v Tokiu v roce 1955. Výstava bude doprovázena 
workshopem a besedou s vedoucím mistrem. 
en The calligraphy called „hatai“expresses 
a highly creative and individualistic style of the 
traditional Asian art, literally translated as „the 
destruction of writing“. It suggests a picture 
or illustration of the certain word significance, 
pictographically expressed by character. The 
exhibition includes 46 samples of art works of 
10 artists, chosen from the atelier of the Ori-
ental Calligraphy Art Association, founded in 
Tokyo in 1955. The exhibition will be provided 
by workshop and lecture of the leading master. 
k / c: Shinkichi Okada, Toyo Shodo Geijutsu 
Gakkai (Oriental Calligraphy Art Association)
Marek Číhal – Somewhere Only We Know
6. 6. – 2. 7.
Výstava se zakládá na souboru skic a maleb, 
jež vznikly pro film Somewhere Only We Know 
čínské režisérky Xu–Jing Lei. Tento film již 
zhlédlo přes 300 milionů diváků a v Číně vyvo-
lává touhu navštívit naši zemi. Po prezentaci 
v prestižním německém Ludwig Muzeu se tak 
Marek Číhal v předvečer svého odjezdu na stu-
dijní pobyt do Pekingu představí se svou novou 
tvorbou v Praze. „Zobrazuji mravní rozklad 
společnosti, kde prostřednictvím vizuální bajky, 
zobrazené malbou, hrdinové mohou být zvířaty 
stejně jako neživé předměty a lidé." 
en The exhibition is based on the collection 
of the sketches and paintings, created for 
the film Somewhere Only We Know of the 
Chinese woman director Xu-Jing Lei. This 
film was visited by more than 300 people and 
stimulates in China an interest to visit our 
country. After presentation in the prestigious 
German Museum Ludwig, these new art works 
of Marek Číhal will be introduced in Prague 
before his departure to the study stay in 
Peking. „ I depict a moral break-down of the 
society, where the heroes painted in this visual 
fable can be represented by animals, people or 
lifeless things, as well." 
k / c: Vlasta Čiháková Noshiro

LEICA GALLERY PRAGUE 
Školská 28 (D3) 
po–pá / Mon–Fri 10.00–21.00,  
so–ne / Sat–Sun 14.00–20.00 h

Jaroslav Prokop: Portrét jednoho festivalu 
aneb Pezinok 1976 / Portrait of one Music 
Festival – Pezinok 1976
6. 4. – 18. 6.
Výstava je vizuální mapou hudební slavnosti, 
která se konala v létě roku 1976 v zápa-
doslovenském Pezinku. Výběr dvaatřiceti 
velkoformátových fotografií je derivátem ze 
souboru, jímž Jaroslav Prokop diplomoval na 
pražské FAMU. Je rozdělen do čtyř tematic-
kých okruhů, nazvaných Publikum, Muzikanti, 
Zákulisí a Noc. 
en Portrait of a Music Festival is a visual map of 
an event that took place in the summer of 1976 
at Pezinok in western Slovakia. The exhibition 
consists of thirty-two large-format photo-
graphs taken from Jaroslav Prokop’s gradu-
ation portfolio from Prague Film Academy 
(FAMU). It is divided into four thematic cycles 
entitled Audience, Musicians, Backstage, and 
Night.

– LEICA GALLERY CAFÉ
Marek Musil (*1974): Backstage  
at Prague Fashion Week
30. 3. – 11. 5.
Vendula Mlejnská (*1988): Cities
12. 5. – 18. 6.

TOPIČŮV SALON A KLUB 
Národní 9, 1. patro (D3) 
po, čt, pá / Mon, Thu, Fri 10.00–17.00, út, 
st / Tue, Wed 10.00–18.00 
topicuvsalon.cz

Jindřich Růžička
4. 4. – 17. 5.
Laureát prestižní Ceny Vladimíra Boudníka 
z roku 2015 představí své kresby. 

en Laureate of prestigous Award Vladimír 
Boudník from year 2015 will present his 
drawings. 
k / c: Hana Larvová

CRASHTEST 7
13. 6. – 7. 7.
Zátěžová zkouška studentů dějin umění. 
en Crashtest students of art history. 
k / c: studentský tým / student team

KNIHKUPECTVÍ ARTMAP / BOOKSTORE 
Vojtěšská 196/18 (D3) 
po–pá / Mon–Fri 11.00–19.00, 
so / Sat 12.00–18.00 
knihkupectvi.artmap.cz

Knihkupectví zaměřené na umění, design 
a dětské ilustrované knihy pravidelně pořádá 
doprovodné akce –více na FB a webových 
stránkách. 
en A bookstore dedicated to art, design, and 
children's illustrated books regularly hosts an 
accompanying event. More on FB and Website.

D4
GALERIE FERDINADA BAUMANNA 
Štěpánská 36, vitríny v pasáži (D4) 
po–ne / Mon–Sun 7.00–22.00 
fbgallery.cz

Antoine Renard: – red lines –
28. 4. – 13. 6.
První samostatná výstava Antoine Renard 
v České Republice. Výstava navazuje na témata 
Renardovi předchozí práce, jako jsou průzkum 
sakrálních prostředí, společenského úpadku 
a populární kultury. Série vystavených děl vzni-
ká speciálně pro prezentaci ve vitrínách Galerie 
Ferdinanda Baumana. 
en The first solo exhibition of Antoine Renard in 
the Czech Republic. The exhibition continues 
with themes present in Renard’s work, includ-
ing sacral spaces, decay, and popular culture. 
For – red lines – Renard has created a series 
of works made specifically for the vitrines of 
the gallery. 
k / c: Christina Gigliotti

Mara Novak and Janine Schranz
15. 6. – 15. 9.
Mara Novak a Janine Schranz pracují s fotografií 
bez přechodného kroku fotokamery, s použitím 
fotografického papíru a světla pro vytváření 
prostorových iluzí. Zkoumají tímto trojrozměr-
nost v dané podstatě dvourozměrného média 
fotografie. 
en Mara Novak and Janine Schranz work with 
photography without the intermediate step of 
a camera, using photo paper and light to cre-
ate spatial illusions and explore three-dimen-
sionality in their inherently two-dimensional 
medium. 
k / c: Nika Kupyrova

KVALITÁŘ 
Senovážné náměstí 17 (D4) 
po–čt / Mon–Thu 10.00–18.00, 
pá / Fri 10.00–16.00 
kvalitar.cz

Igor Eškinja
19. 5. – 14. 7.
Výstava se zabývá vztahy mezi výstavou, 
výstavním prostorem a samotnými diváky. 
Eškinja v galerii vytvořil instalace z nástěnné 
malby a použije například i výstavní sokly, které 
vzájemně z určitého pohledu vytvářejí optický 
dojem levitujícího trojdimenzionálního objektu. 
Igor Eškinja je držitelem ocenění Radoslav 
Putar Award (2004). 
en The exhibition deals with the relationship 
between the exhibition, the exhibition space 
and the viewers. Eškinja created installations 
consisting of wall paintings in the gallery, 
including, for example, exhibition plinths, 
which from a certain viewpoint form an optical 
impression of a levitating three-dimensional 
object. Igor Eškinja is a recipient of the Ra-
doslav Putar Award (2004). 
k / c: Monika Čejková

Funerální design / Funeral Design
7. 6. – 11. 8.
Galerie Kvalitář se v souladu se svým posláním 
propojovat design, umění a architekturu 
rozhodla zmapovat území, které není prozkou-
mané a v mnoha ohledech je stále neobyd-
lené – funerální design. Navrhnout produkt, 
do kterého uložíme popel svůj nebo svých 
nejbližších, vyžaduje od designéra vzácnou 
kombinaci sebevědomí a pokory. Není to ani 
snadná, ani veselá práce. Přesto zde existuje 
několik tvůrců, kteří pojali chuť navrhnout 
pohřební urny. 
en In accordance with its mission to merge 
design, art and architecture, Kvalitář Gallery 
has decided to map the territory which has 
not been explored yet and is still uninhabited 
in many ways – funeral design. Designing 
a product for storing our own ashes or those 
of our loved ones, requires a rare combination 
of confidence and humility in the person of 
a designer. It is neither easy nor cheerful work. 
Nevertheless, there are several designers who 
are interested in designing funerary urns.

NOVÁ GALERIE 
Balbínova 26 (D4) 
po–so / Tue-Sat 11.00–19.00, 
novagalerie.cz

Jiří Straka: Květiny v moři zla /  
Flowers in the Sea of Evil
2. 5. – 26. 5.

D5
DRDOVA GALLERY 
Křižíkovského 10 (D5) 
út–pá / Tue–Fri 13.00–18.00, 
so / Sat 14.00–18.00 
drdovagallery.com

Markéta Othová, Adéla Svobodová
26. 5–8. 7. �
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BRAM  
Joost Verhey (NL, 1993, 16mm)

MAN LOOKS AT WOMAN, 
WOMAN LOOKS AT MAN  
Nathalie Alonso Casale & Pavel Semčenko (NL, 1999, 35mm)

THE LEGENDARY FOREVER NIGHT FROG UNIT
aleatorická performance

11. května 2017 ve 20h
Kino Ponrepo

foto: Daniel Šperl
konvent kláštera v Plasech

Nový časopis pro děti !
10. číslo na téma rock’n’roll.

www.raketa-casopis.cz
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Giovanna Zapperi
přednáška / lecture 20. 6. 19:00 
seminář / seminar: 21.6. 18:00
tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha
Giovanna Zapperi je italská historička umění. 
Ve své přednášce se bude zabývat odkazem 
italské feministky Carly Lonzi (1931-1982), 
zakladatelky kolektivu Rivolta Feminile). Lonzi 
byla původně uznávanou kritičkou umění, ale 
po setkání s feminismem sféru umění opustila. 
Její životní dráha nám tak klade otázku: Může 
umění přežít feminismus? 
en Giovanna Zapperi is an Italian art historian, 
who in her lecture shall engage with the legacy 
of the Italian feminist theoretician Carla Lonzi 
(1931-1982). Lonzi was originally a respected 
art critic, but following her encounter with 
feminism abandoned the sphere of art. Her 
life's journey thus raises the question: Can art 
survive feminism?

E4
SVIT 
Blanická 9 (E4) 
út–so / Tue–Sat 14.00–18.00 nebo 
po domluvě / or by appointment 
svitpraha.org

Jimena Mendoza: Zapomenuté ovoce /  
Forgotten fruits
22. 4. – 27. 5.
Jimena Mendoza, umělkyně mexického původu 
působící v Praze, se své práci zaměřuje na 
dialog mezi užitou tvorbou, řemeslem a de-
signem. Inspiraci a zaujetí nachází v tradičních 
a nezápadních kulturách, v poslední době 
pak i v pozvolna mizejícím vizuálním odkazu 
bývalého východního bloku. Vytrvalý zájem 
o ikonografii a lokální architekturu se protínají 
i na její nejnovější výstavě Zapomenuté ovoce. 
en Jimena Mendoza is a Mexican artist based 
in Prague. Her work is focused on a dialogue 
between applied arts, crafts and design. She 
has been influenced by indigenous and non-
Western cultures; lately by the former Eastern 
European, which she filters through her own 
idiosyncratic vision. Her persistent interest in 
iconography and local architecture have a ren-
dezvous at her solo show Forgotten fruits.
Habima Fuchs, Thomas Helbig, Renaud 
Jerez, Kris Lemsalu, Mary-Audrey Ramirez: 
Metamorphosis
5. 6. – 9. 7.
k / c: Zdenek Felix

E5
GALERIE GEMA 
Máchova 27 (E5) 
po–pá / Mon–Fri 13.00–18.00 
gemagalerie.cz

Jan Šafránek: Barevný svět lidí /  
The Colourful World of People
21. 4. – 9. 6.
Výstava probíhá paralelně také v Obecním 
domě (6. 4. – 28. 5.). K výstavě vychází katalog 
od nakladatelství Gema Art. Více na webu 
galerie a www.obecnidum.cz
Michal Ranný: Krajiny
16. 6. –  8. 9.

XAOXAX 
Krymská 29 (E5) 
út–pá / Mon–Fri 14.00–19.00 
so / Sat: 11.00—17.00h 
xaoxax.cz

Lucie Lučanská: Nejdelší zima /  
The Longest Winter
4. 5. – 31. 5.
Nejdelší zima za 26 let aneb Co se dělo mezi 
odhrabováním sněhu, sněžnicema, saunou 
a polární září. Lucie Lučanská z ateliéru 
ilustrace a grafiky na UMPRUM vystavuje kresby 
z Finska. 
en The Longest Winter in 26 years or what 
happened between raking up the snow, 
snowshoes, sauna and nothern lights. Lucie 
Lučanská from the Illustraion and Graphics 
studio at the AAAD Prague exhibits her draw-
ings from Finland.
Paul Paetzel: Mein Freund Seb
2. 6. – 29. 6.
Po ramenou mi stéká studený pot, i když 
ty bytosti se zdají být přátelské. Nemůžu 
tomu uvěřit, to je můj kámoš Seb! Je to tak 
dlouho, co jsme se neviděli. Už jsem si myslel, 
že jsem si naše přátelství jen představoval. 
Výstava berlínského ilustrátora Paula Paetzela 
představí jeho komiks Můj kámoš Seb z edice 
Biografiction. 
en Cold sweat runs over my shoulder even 
thouhg the creatures seems to be friendly. 
I can not believe it, it's my old friend Seb! 
It's such a long time ago that we saw each 
other that I already though our friendship was 
only imagined. Exhibition of the berlin-based 
illustrator Paul Paetzel would show his comic 
My friend Seb from the Biografiktion Edition.

F3
GALERIE VYŠEHRAD 
Vyšehrad, V pevnosti 159/5b (F3) 
po–ne / Mon–Sun 9.30–17.00 
facebook.com/vysehradgalerie 
praha-vysehrad.cz

Vladimír Véla
21. 4. – 4. 6.
Robert Šalanda
9. 6. – 23. 7.

F4
ETC. GALERIE  
Sarajevská 16 (F4) 
pá–ne / Fri–Sun 13.00–18.00 
nebo po telefonické domluvě / or by 
appointment: +420 732 572 413 
etcgalerie.cz

& (Barbora Trnková & Tomáš Javůrek):  
Nice Shot
3. 5. – 28. 5.
Kůra ovlažující. Bahenní lázně. Zábava přede-
vším. Nenechte si ujít! Stačí jen dojít a vše je 

free. Plujte na vlnách frekvencí dystopických, 
astronomických a referenčních.

&, tedy Barbora Trnková a Tomáš Javůrek 
se zabývají převážně on-line uměním, wi-fi 
instalacemi v prostředí galerie a vývojem 
aplikací s uměleckým přesahem. Mezi jejich 
projekty patří také galerie ScreenSaverGallery, 
v rámci jejíž produkce vznikají umělecká díla ve 
formě spořiče obrazovky. Při příležitosti této 
výstavy bude možné se interaktivně střetnout 
s několika projekty z poslední doby. Jejich 
znovuvystavení pohromadě v novém kontextu 
umožní návštěvníkům nahlédnout obecnější 
rysy a jazyk jejich tvorby. 
en A refreshing treatment. Mud bathing. Fun 
above all. Do not miss! You just need to come, 
everything is free. Surf the waves of dystopic, 
astronomic and referential frequencies.

&, i.e. Barbora Trnková and Tomáš Javůrek, 
are interested especially in on-line art, Wi-Fi 
installations in galleries, and development of 
applications with artistic dimensions. Their 
projects include the ScreenSaverGallery, pro-
ducing works of art in the form of screensav-
ers. On the occasion of this exhibition, you will 
have the opportunity of interactive encounter 
with some of their recent projects. The joint 
re-exhibition in a new context will allow the 
visitors to spot the general features and lan-
guage of their works. 
k / c: Alžběta Bačíková a Anna Remešová
Lucie Rosenfeldová: Nepokoje vlastního /  
Restlessness of Property
14. 6. – 9. 7.
Ve svém videu a instalaci Lucie Rosenfeldová 
tematizuje násilné rozpojení těla a místa – 
občana a státu – v kontextu emigrace a nároku 
směrem k půdě. Příslušnost jedince k místu, 
zrcadlící se ve slitém povrchu analogového 
snímku člověka v krajině, je nahrazena měřitel-
ným obrazem krajiny. Obraz pole generovaný 
z koupených dat od katastrálního úřadu, s nímž 
autorka pracuje, se stává novou vlastností 
autorčiny tety, která místo na dálku vlastní. 
Vlastnictví "na dálku" jakožto snaha o novou 
identifikaci emigranta s místem však nutně 
předpokládá změny v samotné vnitřní logice 
místa a subjektu. 
en Lucie Rosenfeldová's video and installation 
address forced disconnection of body and 
place – a citizen and his / her country – in the 
context of emigration and land claims. An indi-
vidual’s identification with a place, reflected in 
the flattened surface of an analogue picture of 
a man in the landscape is replaced by a mea-
surable image of the land. The image of a field 
generated from data purchased from the Land 
Registry and used by Lucie Rosenfeldová in her 
work becomes a new, “remote” property of 
the author’s aunt. However, remote ownership 
as an attempt of an emigrant’s re-identification 
with a place necessarily requires changes in 
the inner logics of both the place and the 
subject. 
k / c: Alžběta Bačíková a Anna Remešová

H2
MEETFACTORY GALLERY  
Ke Sklárně 15  
po–ne / Mon–Sun 13.00–20.00 
+ dle programu / + according 
to the evening programme 
meetfactory.cz

Halil Altindere, Selda Asal, Anca 
Benera / Arnold Estefan, Lőrinc Borsos, 
Dante Buu, András Cséfalvay, Yevgeniy Fiks, 
G.R.A.M., Ferenc Gróf, Núria Güell, Gülsün 
Karamustafa, Szabolcs KissPál, Martin Krenn, 
Damian Le Bas, Victor López González, Michal 
Moravčík, Marina Naprushkina, Csaba Nemes, 
Martin Piaček, Tomáš Rafa, Oliver Ressler, 
Pavel Sterec, Rafani, Hito Steyerl, Artur 
Żmijewski: Universal Hospitality 2
3. 3. – 28. 5.
Výstava je pokračováním výstavy prezentované 
v rámci Vídeňského festivalu 2016. Sociálně 
angažovaní umělci hledají vzájemné souvislosti 
a hnací síly za sestupnou sociální spirálou. 
Výstavy se snaží stimulovat hlubší porozumění 
změn v současném světě. Část výstavy probíhá 
v Centru současného umění Futura. 
en Universal Hospitality 2 is the continuation 
of Universal Hospitality held in the frame of 
Vienna Festival 2016. Socially committed artists 
search for interconnections and drives behind 
the downward social spiral. The exhibitions aim 
to stimulate the deeper understanding of the 
elements behind the changes, and to galvanize 
progressives. The exhibition also takes place in 
Center for Contemporary Art Futura. 
k / c: Edit András, Birgit Lurz, Ilona Németh, 
Wolfgang Schlag
Jan Brož, Leon Eisermann, Zsófia Keresztes, 
Estrid Lutz – Emile Mold,  
Carl Palm, Anna Slama – Marek Delong, Pavel 
Sterec: Afterbirth of a Dream
10. 6. – 5. 9.

Skupinová výstava mladých umělců pohybu-
jících se na mezinárodní scéně současného 
umění. Divákům výstava nabídne pohled do 
budoucnosti – již ne zcela lidské – vznášející 
se mezi stavy hybridizace, sebe-automatizace 
a drogového opojení. 
en Afterbirth of a Dream is a group exhibition 
of young international and local artists that 
intends to open possibilities for a future not 
entirely human, floating between states of 
hybridization, self-automation, and drug-
induced elation. 
k / c: Christina Gigliotti, Jan Zálešák

– GALERIE KOSTKA
Lukáš Machalický: Těleso ponořené do tekuti-
ny / Body immersed in a fluid
10. 6. – 14. 7.
Výstava vychází z předchozí tvorby, v níž 
převažují úvahy o architektonických formách 
a principech, vlastnostech tvarů, významu 
věcí a fyzikálních jevech. „Šlápnutí naprázdno. 
(…) Jedna noha ve vzduchu. Trámek není dost 
dlouhý. Fluorescenční kapalina. Na trubičce 
jsou vyznačeny dvě rysky. Prkno plovoucí na 
hladině. Stopa v blátě.“ L. M. 
en The exhibition is based on Machalicky's pre-
vious work where the main topics are reflec-
tions on architectonic forms and principles, 
quality of shapes, meaning of the things and 
physical phenomenons. "Step with no effect. 

Večer k dearchivaci archivu sympozií v cister-
ciáckém kláštěře Plasy (1992 – 1999) s českými 
premiérami filmů, které v Plasech v průběhu 
sympozií a rezidencí vznikly. Zahájení: ultraa-
leatorická infrazvuková performance souboru 
The Legendary Forever Night Frog Unit
Bram (Joost Verhey)
(1993, 68', 16mm)
Nizozemskou sochařku a výtvarnou umělkyni 
Bram Cox (1934 – 1998) v roce 1987 připravila 
cukrovka o zrak. Bram se přeorientovala na 
jiný typ smyslového vnímání a stala se zvuko-
vou umělkyní. Režisér, producent, antropolog 
a zvukař Joost Verhey natočil v roce 1992 
o Bram Cox dokumentární film, jehož větší 
část se odehrává během prvního symposia 
Hermit v Plasech.
Man looks at Woman, Woman looks at Man 
(Nathalie Alonso Casale a Pavel Semčenko)
(1999, 18', 35mm, čb a barva)
Režisérka, producentka, spisovatelka 
a herečka španělsko-francouzského původu 
Nathalie Alonso Casale (1970) společně s re-
žisérem, spoluzakladatelem petrohradského 
výtvarného divadla Akhe, filmařem, výtvarným 
umělcem a hercem Pavlem Semčenkem (1967) 
natočili volnou adaptaci povídky srbského 
spisovatele Milodara Paviče – sled magicko-
-realistických scén a snových obrazů. První 
část filmu Semčenko a Alonso Casale zachytili 
na černobílý 16mm film během rezidence 
v Plasech, dotáčky na barevný 35mm v Ro-
tterdamu.
Hanna Rose Shell – autorská projekce 
Author's projection / Shoddy Aliens 
(15 min, 2015) a další experimentální 
filmy / experimental films
13. 6. ve 20 h, Kino Ponrepo
Hanna Rose Shell je filmařka a historička věd 
a technologií, profesorka na Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) v americkém 
Cambridge. Zaměřuje se na životní prostředí, 
média, vojenská studia a materiální kulturu. 
V Shoddy Aliens se zabývá textilem v kontextu 
odpadu a jeho opětovného použití. Během 
pobytu v Praze vystoupí s tematickými 
přednáškami The Skins of Things na pražské 

FAMU a zúčastní se kolektivní výstavy Vlákna, 
klubka, tkaniny – myšlenky jsou tenká vlákna 
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO
JINDRICH CHALUPECKY AWARD
www.cjch.cz

8. 6. Café Chalupecký: Kulatý stůl /  
Round Table
diskuse / discussion
Centrum pro současné umění Praha, Dukel-
ských hrdinů 500/25a, Praha 7 / Centre for 
Contemporary Art Prague, Dukelských hrdinů 
500/25a, Prague 7

Otevřená diskuse s dosavadními laureáty 
i finalisty CJCH i se zástupci nastupující umě-
lecké generace o tom jakou má Cena cenu, 
jak přispěla k osobnímu rozvoji jednotlivých 
umělců a co od ní očekávají mladí dnes.
en: Open discussion with previous laureates 
and finalists of the Jindrich Chalupecky 
Award and with the artists from the youngest 
generation about the worth of the Award. 
How the Award contributed to personal 
development of selected artists and what do 
the young artists expect the Award to bring 
them today?

27. 6. Café Chalupecký: Nikita Choi
přednáška / lecture
Praha, místo a čas budou zveřejněny /  
Prague, site and time to be announced

Čínská kurátorka Nikita Choi (Times Museum, 
Guangdong) se ve své přednášce zaměří na 
podmínky současného (nezávislého) umění 
a uměleckého provozu v Číně.
en In her lecture the Chinese curator Nikita 
Choi (Times Museum, Guangdong) will focus 
on the conditions of contemporary (indepen-
dent) art and the art institutions in China.

Czech VR Fest 
festival a konference rozšířené a virtuální 
reality / Festival and Conference of 
Augmented and Virtual Reality 
www.czechvrfest.com 
24. 5. – 25. 5. 
Jatka78, Jateční 1530, Praha 7 

Na festivalu se scházejí špičkoví odborníci 
v oblasti virtuální reality a představí zde její 
uplatnění v oblastech od průmyslu a medicíny 
po vzdělávání, architekturu, her a umění.
en The event will bring together top profes-
sionals in the field of virtual reality, presenting 
VR applications in areas ranging from industry 
and medicine to education, architecture, 
gaming and arts.

na výletě / on a trip
Art Week Liberec 2017 + Objekt Liberec 
Liberec + park Gutenbergova 
www.artweekliberec.eu

24. 6. – 30. 6. / Art Week Liberec
24. 6. – 31. 8. / Objekt Liberec
I Liberec má svůj Art Week a diváci se jednou 
za rok mohou konfrontovat se současným 
uměním. Letošní ročník festivalu doplňuje 
výstava Objekt Liberec, která soustřeďuje 
do parku Gutenbergova a jeho okolí přímo 
v centru města stite-specific instalace. Celý 
festival je ideově zastřešen tématem rukopisu 
v současném umění. Samotná výstava součas-
ného umění ve veřejném prostoru pak nese 
podtitul manuál dovednosti. 
en Also Liberec can boast its Art Week. Public 
and professionals can be in touch with con-
temporary art. This year is also joined with 
start of summer outdoor exhibition Object 
Liberec. Site-specific instalations will be 
located in the city center: in Park Gutenber-
gova and its nearby. The topic of Art Week is 
Manual of Skill. Organizers promise these two 
events will bring fresh art energy and discus-
sion to Liberec.

LETOHRÁDEK OSTROV
Galerie umění Karlovy Vary
www.letohradekostrov.cz

Expozice / Exposition
28. 4. – 16. 7. 
Umělecké intervence v prostoru historické 
budovy Letohrádku. 
en Art interventions in historic building of 
Summer Palace

Ondřej Basjuk: Ztracená komnata, Patrik 
Hábl: Čínský salónek, Markéta Hlinovská: 
Lovecký salonek, Jana Kasalová: Geografiký 
kabinet, Krištof Kintera: Galerie předků, 
Šárka Koudelová: Barockjuwel in schwarz und 
rot, Petr Nikl: Komnata skleněného prince, 
Eugenio Percossi: Memento mori
k / c: Radek Wohlmuth
Dominik Lang: Inventura jednoho ostrova / 
Stock-taking of One Island
28. 4. – 16. 7.
Site-specific instalace. 
en Site-specific Installation.
k / c: Zdeňka Bílková

KNOT GALLERY
online výstavy / online exhibition project
www.knotgallery.net

Projekt čerpá z performativního odkazu vi-
deartu a představuje umělecké performance 
prezentované ve formátu videa. 
en Performances presented in the video for-
mat. The idea of the project draws from the 
legacy of video performance medium.
Vladimíra Večeřová, Pavel Jestřáb, Milan 
Mazúr, Petr Krátký, Mira Gáberová

ArtMap se těší podpoře:

Mapa © Map Design 
www.mapdesign.eu

Vydává Artmap, z.s., texty pocházejí 
ze zdrojů galerií a institucí
Sídlo: Vojtěšská 196/18, Praha 1, 
info@artmap.cz, www.artmap.cz
www.knihkupectvi.artmap.cz
Grafické řešení Petr Hrůza

D6
ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
Čajkovského 12a/12 (D6) 
po–pá / Mon–Fri 13.00–18.00 
www.zatrojku.cz/atrium

Jan Boháč: Nákaza / Infection
do / until 11. 5.
Sochařská instalace 
en Sculptural installation 
k / c: Anežka Bartlová
Alexey Klyuykov, Vasil Artamonov, Martin 
Čada, Dominik Forman, Lenka Štěpánková 
Fluidní nepřítel / Fluid Enemy
25. 5. – 29. 6. 
Naše doba je plná napětí, které stálé sílí. Na 
všech frontách lze očekávat neklid. Jak nahma-
tat obrysy původce problémů? Jak definovat 
nepřítele? Aktuální malířská tvorba současných 
mladých umělců hledá odpovědi. 
en How to find a source and cause of omnipre-
sent tension in today’s world. Contemporary 
painting of young artists.

E1
FUTURA  
Holečkova 49 (E1) 
st–ne / Wed–Sun 11.00–18.00 
futuraproject.cz

Ericka Beckman, Laetitia Badaut 
Haussmann, Anetta Mona Chisa & Lucia 
Tkáčová, Pauline Curnier Jardin, Feminist 
Land Art Retreat, Ulrike Ottinger, Richard 
Sides, Jay Tan, Mark Ther, Julien Tiberi, 
Lenka Vítková, Angharad Williams
Rozptýlený disk / Scattered Disc
25. 4. – 11. 6.
Transparentnost. Chápete to někdo? (dav nad-
šeně hlučí) Transparentnost." (Donald Trump 
v rozhovoru s Davidem Lettermanem v jeho 
Late Show v říjnu 2012). Ve zmatku nedávných 
a nadcházejících politických událostí tíhnou 
média k produkování nevyrovnaných produktů 
hromadících se se do zhluku stále vzrůsta-
jící neprůhlednosti. Přesto je jí porozumět 
dvojznačné: z pohledu autora Edouarda 
Gllisanta je opacita právem, člověk by měl mít 
svobodu nebýt pochopen, měl by si ponechat 
duševně-kulturní hloubku a zpochybňovat 
tradiční západní pojetí vědění jako něčeho 
transparentního. Výstava se zabývá těmito myš-
lenkami o nepředurčenosti a jako určitá nálada 
následuje jejich kolísavé oběžné dráhy. 
en "Transparency. Does that make sense to 
anybody? (Crowd cheers) Transparency." 
(Donald Trump to David Letterman in the 
Late Show, October 2012.) In the chaos of the 
recent and upcoming political events, media 
tend to produce uneven objects congregating 
in a growing opacity. Nevertheless its under-
standing is equivocal: from the perspective of 
the writer Edouard Glissant opacity is a right, 
one should have the freedom not to be under-
stood, to keep ones psycho-cultural thickness, 
challenging a traditional Western approach 
of knowledge as transparent. The exhibition 
dwells on these thoughts on indeterminacy, like 
a mood piece, following their erratic orbits. 
k / c: Barbara Sirieix
Ondřej Vicena: Very real
25. 4. – 11. 6.
Práce Ondřeje Viceny je katalogem exkurzí do 
upadlých a zakázaných stylů a estetik. Je fas-
cinací televizního dítěte vyrostlého na importo-
vaném odpadu západní komerční produkce. 
Výstava je sérií nových prací zabývajících se 
Van Goghovými vránami, nekonečnými zrcadly 
a 3D krystaly. 
en The work of Ondřej Vicena is a catalogue 
of excursions to tasteless and forbidden styles 
and aesthetics. It embodies a fascination of 
a TV child grown up on the imported junk of 
western commercial production. The exhibition 
presents a series of Vicena’s new works dealing 
with Van Gogh’s crows, infinite mirrors and 3D 
crystals. 
k / c: Michal Novotný
Marek Meduna : Horka a mlha /  
Heat and mist
25. 4. – 11. 6.
Výstava se zabývá figurací jako zdůrazněním 
ambivalentního a dezorientačního dopa-
du obrazů. Řetězec stereotypů západních 
masových médií, stylisticky se pohybující mezi 
učebnicovou kresbou a karikujícím kresleným 
vtipem naléhá na diváka nemožností koherentní 
interpretace. 
en The exhibition deals with figuration under-
lining the ambivalent and disorienting impact of 
images. A chain of stereotypes abstracted from 
western mass media, stylistically set some-
where between a textbook illustration and cari-
cature cartoon, it urges the viewer to deal with 
the impossibility of coherent interpretation. 
k / c: Michal Novotný

E3
GALERIE 1. PATRO 
Myslíkova 9 (E3) 
čt–so / Thu–Sat 15.00–19.00 
galerie1patro.cz

Ondřej Petrlík: Nepřítel v bytě
7. 4. – 6. 5.
k / c: Richard Adam
Zdena Šafka: Tak i Tak
19. 5. – 18. 6.
k / c: Jiří Machalický

GALERIE CZECHDESIGN 
Vojtěšská 3 (E3) 
po–pá / Mon–Fri 12.00–19.00 
czechdesign.cz

Š-P-E-R-K
19. 4. – 16. 6.
Představujeme nastupující generaci českých 
šperkařů. Nové materiály, recyklace a přístupy 
v podání čerstvých absolventů, studentů 
a mladých designérů v prodejní výstavě. 
en Exhibition Šperk (The Jewel) presents 
a fresh choice of jewels by the youngest 
generation of authors in the sales exhibition. 
k / c: Kateřina Michálková, Kamila Matějková

GALERIE MIMOCHODEM 
Palackého nám., vestibul st. metra (E3)
nonstop 
facebook.com/galerievpodchodu

NIKA – MALÁ GALERIE UMPRUM
vestibul stanice metra Karlovo 
náměstí (E3) 
galerienika.tumblr.com

Jan Šimsa: tahem "Od sdělení k dekoru"
18. 5. – 11. 6.
Na vydání úspěšné experimentální kaligrafické 
série struktur nazvané tahem "Od sdělení 
k dekoru" navazuje site specific instalace, 
kterou typograf Jan Šimsa ušil přímo na míru 
stěn galerie Nika. Výstava představí dialog 
tisků, kresby a obrazů, které pohltí prostor 
uvnitř i vně galerie. 
en The successful experimental calligraphic 
structure series by typographer Jan Šimsa, 
called by stroke "From the message to the 
decor", is followed by site-specific installation 
made especially for the walls of Nika. The 
exhibition will present the dialog between 
prints, drawing, and images that will occupy 
the space inside and outside the gallery. 
k / c: Lenore Jurkyová
Vendulka Prchalová: Vere Imo
14. 6. – 9. 7.
Procesuální výstava umělkyně Vendulky 
Prchalové představí proměnlivou instalaci za-
loženou na dialogu a vzájemném prostupování 
struktur - statického a čistého skleněného 
reliéru a dynamické a temné tuši. V průběhu 
výstavy se spolu budou tyto dva elementy 
konfrontovat, propojovat a utvářet struktury 
zcela nové a vzájemně ovlivněné. 
en The processional exhibiton of Ven-
dulka Prchalová will present the changeable 
installation based on a dialog and mutual 
permeability of structures - a static and clear 
glass relief and a dynamic and dark Indian ink. 
During the exhibition, these two elements will 
confront each other, connect each other and 
make new mutually affected structures. 
k / c: Michal Vaníček

GALERIE SPZ 
Pštrossova 8 (E3) 
so / Sat 14.00-18.00 (další dny je 
výstava ke zhlédnutí přes výlohu / other 
days nonstop through peephole) 
galeriespz.com

David Helán
13. 4. – 19. 5.
Jaro Varga
25. 5. – 30. 6.

– VLAJKA / FLAG
Kristof Van Gestel
25. 5. – 5. 9.

GALERIE VIA ART 
Resslova 6 
po-čt / Mon-Thu 13.00-18.00, pá / Fri 
13.00–17:00 
galerieviaart.com

Daniel Balabán: Otevřené zdroje / 
Open Sources
do / until  12. 5.
Jirka Houska: Pohlceno pralesem /  
Consumed by forest
30. 5. – 29. 6.
Jedná se o výstavu realistických maleb krajin, 
které nejeví známky lidské přítomnosti, 
kromě ústředního obrazu, kde se pase stádo 
geneticky modifikovaných slonů u Národního 
divadla zarostlého pralesem a jedná se tak 
o formu postapostapokalyptického námětu, 
kde příroda nabývá zpět své divokosti a roz-
manitosti. 
en Exhibition of realistic scenery paintings 
missing any sign of human activity. Central 
painting of apocalyptic vision of National 
theatre shows nature as a powerful and wild 
element.

TRANZITDISPLAY 
Dittrichova 9/337 (E3) 
út–ne / Tue–Sun 12.00–18.00 
tranzitdisplay.cz

Představivost a konceptuální umění; Sbírka 
Lászlóa Bekeho v mezinárodním kontextu / 
Imagination and Conceptual Art: Laszlo Beke 
Collection within International Context
23. 3. – 28. 5.
Výchozím bodem projektu je legendární 
výstava z roku 1971 odehrávající se pouze na 
plochách formátu A4. Kurátorem byl tehdy 
László Beke, maďarský historik umění. Jaká je 
dnešní percepce radikálních konceptuálních 
uměleckých aktivit dnes, v době naplno roz-
vinuté spektakulární společnosti? Výstava se 
snaží ukázat jistou genealogii konceptuálního 
umění a kritický pohled současnosti. 
en Based on legendary exhibition from 1971 
curated by Hungarian art historian Laszlo 
Beke that took place only on A4 format. Per-
ception of radical conceptual art activities in 
today’s spectacular society. Exhibition shows 
genealogy of conceptual art and current 
critical approach.
Multilogues on the Now: Health Care /  
Self-care / Multilogues on the Now: Health 
Care / Self-care
15.6. – 30. 9.
Multilogues on the Now je série workshopů, 
rozhovorů, přednášek a generativního desig-
nu. Vychází z kritických, feministických a le-
vicových pozic, a tematizují a problematizují 
různé formy péče, jejich podoby, provázanost 
a globální souvislosti. 
en Series of workshops, interviews, lectures 
and generative design. Based upon critical, 
feminist a leftist stands focused on various 
forms of care, its appearance, interconnecti-
on and global context. 
k / c: Zuzana Jakalová, Zbyněk Baladrán

TRANZIT 
Dittrichova 13/337 (E3) 
út–ne / Tue–Sun 12.00–18.00 
tranzit.cz

Martin Zet: Lidé, od kterých mi přišel 
spam / People I've Received Spam From
průběžně / continuously
Feminist (Art) Institution: Ewa Majewska
přednáška / lecture: 22. 5. 19:00
seminář / seminar: 23. 5. 10:00 
tranzit office, Dittrichova 13, Praha
Ewa Majewska je polská filozofka a feministic-
ká teoretička, členka polské levicové strany 
Razem, za kterou rovněž kandidovala v minu-
lých parlamentních volbách. Ve své přednášce 
se zamyslí nad modelem feministické instituce 
v kontextu současného politického a ekono-
mického uspořádání. 
en Ewa Majewska is a Polish philosopher 
and feminist theoretician, a member of the 
left-wing Polish party Razem, for which she 
stood as a candidate in the last parliamentary 
elections. In her lecture she shall deal with 
the theme of a model of a feminist institu-
tion within the context of the contemporary 
political and economic order.

(...) One foot in the air. Joist is not long enough. 
Fluorescent liquid. Two lines on the little tube. 
Board floating on the water. Footprint in the 
mud." L. M.

mimo mapu / out of map
ALTÁN KLAMOVKA 
park Klamovka  
st a so / Wed & Sat 14.00–17.00 
aug.cz/altan-klamovka-praha

Juraj Gábor: Pospícháš-li, pak tam nikdy 
nedorazíš
3. 5. – 27. 5.
Juraj Gábor se pokusí naplnit dvě specifika, 
které mu galerie nabízí. V prvním naměří 
prostor galerie. V druhém kroku si zde vytvoří 
detašované pracoviště – dočasný ateliér pro 
denní tvoření. Juraj Gábor, jako výtvarník se 
stane obyvatelem altánu a parku Klamovka. 
en Juraj Gábor will try to fill two specifics that 
the gallery offers him. In the first step he will 
measure the gallery space. In the second step 
he creates a detached workplace here. Juraj 
Gábor as artist will became a resident of the 
pavilion and Klamovka park.
Jana Bernartová: Výchozí nastavení
7. 6. – 17. 6.
Výstava testuje možnosti interpretace digitální 
barvy. Vybranou barvou je čistá modrá ba-
revného spektra RGB (R0G0B255). Odchylky 
barevných odstínů vznikají v závislosti na typu 
a kvalitě zobrazovacího zařízení. Vzniká tak 
neukončený vzorník "inkarnací" barvy. 
en The exhibition of Default setting tests the 
possibilities of digital color. Selected color 
is clean blue color from the spectrum RGB 
(R0G0B255). So an unfinished sampler of 
„incarnation“ this color is created.
Veronika Přikrylová: Kostým pro ptáčka
20. 6. – 28. 6.
Diplomová práce z Ateliéru sochařství na 
pražské UMPRUM u Dominika Langa a Edith 
Jeřábkové. Jedna socha, socha orla, která bude 
obléknuta do Altánu, šaty padnou dokonale. 
Samotnému odění předchází vystavení sochy 
v parku Klamovka poblíž Altánu. 
en Diploma with name Costume of Bird in 
the Studio sculpture in UMPRUM in Prague. 
One statue, Eagle statue to be dressed in the 
Pavilion, the dress fits perfectly. Before the 
statue will be displayed in the park Klamovka 
near the pavilion. 
k / c: Lenka Sýkorová

ENTRANCE GALLERY  
Oranžérie Břevnovského kláštera, 
Markétská 28/1  
čt–ne / Thu–Sun,12.00–18.00 
entrancegallery.com

Markéta Magidová: Zakalená fotosyntéza /  
Turbid Photosynthesis
20. 4. – 21. 5.
k / c: Tereza Jindrová

GALERIE KUZEBAUCH 
Říčanova 19 mimo mapu / out of map 
po–pá / Mon–Fri 10.00–17.00 
Nebo po domluvě 
galeriekuzebauch.com

David Vávra: Běžet s materiály / 
Running with Materials
8. 3. – 12. 5.
David si materiály vybírá na první pohled 
náhodně. Nebo lépe řečeno – materiály si 
spíše vybírají Davida. Beton, sklo, porcelán, 
textil, papír, kov, hlína a plast. Žádný materiál 
není preferovaný ani zatracovaný. A tvarosloví 
je bujaré, hravé, překvapivé. Na trendy nedbá, 
svoje výtvarné vidění má propojené s humorem 
divadla Sklep. 
en At first sight, David´s choice of materials is 
random. Better say – materials choose David. 
He works with concrete, glass, porcelain, tex-
tiles, paper, metal, clay and plastic. For David, 
no material is preferred or damned. His artistic 
style is lively, playful, and often surprising. His 
artistic style is very much linked to the Sklep 
Theatre and its humour.
Klára Horáčková: Evoluce / Evolution
17. 5. – 7. 7.
Sklo je materiálem, s nímž si není radno za-
hrávat. Kláře Horáčkové se daří držet si vlastní 
směr bez ohledu na to, zdá-li se cesta schůdná 
či nikoliv. Protože dobře ví, že se při svém umě-
leckém potýkání se sklem může spolehnout jen 
na vlastní instinkty. 
en Glass is a material not to be trifled with. 
Klára Horáčková has managed to keep on track, 
follow her own path, regardless of whether it 
is feasible or not. Because she knows well that 
in her artistic struggle with glass, the only thing 
she can rely on, are her own instincts.

GALERIE MAKRÁČ 
Ústav makromolekulární 
chemie AV ČR, v. v. i. 
Heyrovského nám. 2  
po–pá / Mon–Fri 8.00–18.00 
www.imc.cas.cz

Eliška Perglerová: Periferation
24. 4. – 26. 5.

PRAGOVKA ARTDISTRICT 
Kolbenova 923/34a
www.pragovka.com

With Wings
8. 4. – 24. 5. Pragovka gallery, Jídelna / Dinning 
room, The White room (Út–ne / Tue–Sun 
12.00-18.00)
Výstava výběru rezidentů Pragovky. 1500m2,  
35 rezidentů. 
en Group show of 35 Pragovka residents on 
cca 1500 m2.
k / c: Karel Srp
Jana Babincová, Pavla Nešverová
1. 6. – 30. 6. The White room. 
Audiovizuální prostorová instalace kombinu-
je promítání přes vertikální objekty s jejich 
zvukovými výstupy. Hudební linie vychází tedy 
ze zvuků zavěšených objektů doplněnou o 
elektronickou postprodukci. Instalace rozvíjí 
zkoumání vztahu malby, grafiky, zvuku, pohybu  
a objektu, zaplňuje celý prostor galerie, výrazně 
akcentuje site-specific rozměr. Otevřeno denně 
po telefonické domluvě: 775 957 848
en Audio-visual space instalation.

STUDIO PRÁM 
Čerpadlová 4, Praha 9 
po a čt / Mon and Thu 14.00 – 19.00 
nebo po telefonické domluvě  
+420 733 592 068 
pramstudio.cz

Juraj Toman & Juraj Florek: Pražské 
signály! / Signals of Prague!
27. 4. – 10. 5.
Juraj Toman a Juraj Florek se věnují plenérové 
malbě současného městského prostředí 
plného industriálu, nemalebných zákoutí a sou-

časné špatné architektury. Jejich dlouhodo-
bým záměrem je vyobrazovat nepřikrášlenou 
pravdu různých měst a Praha je jejich další 
zastávkou! 
en Juraj Toman and Juraj Florek are working in 
plain-air of the contemporary city environ-
ment full of the industrial, unlikeable nooks 
and contemporary bad architecture. Their 
long time project is to depict the raw truth of 
different cities and Prague is their next stop!
Pavlína Kvita: Mnohénohy / Manylegs
18. 5. – 31. 5.
Objekty sochařky Pavlíny Kvity nemají jasně 
daná pravidla a svou energií popírají fyzikální 
zákony hmoty. Jejich kinetický náboj je zmra-
zen v tichém bezčasí a představuje tak neopa-
kovatelný záznam stavů a pohybů universa. 
en The objects of sculptress Pavlína Kvita do 
not have any clear rules and refute physical 
laws of matter with their energy. Their kinetic 
charge is frozen in silent timelesness and thus 
represents an unrepeatable evidence of states 
and motions of the universe.
Josefína Jonášová: Osobáček / Osobacek
14. 6. – 27. 6.
Expozice je sondou do nejnovější tvorby 
sochařky Josefíny Jonášové: sochy hrající 
si s doslovným významem slov, ve kterých 
důvtipné kombinace zdánlivě nesouvisejících 
motivů odkrývají existenciální témata v jejich 
lidské podobě. Připravte se na výlet do světa, 
kde je možné vše! 
en The exposition covers the contemporary 
artworks of sculptress Josefína Jonášová: 
sculptures playing with the literal sense of 
words reveal the existential topics in their 
lighter human form by combining seemingly 
unrelated motifs in ingenious ways.

akce / events
AGOSTO FOUNDATION 
Online Mediatéka 24/24 
agosto-foundation.org

Nadace Agosto Foundation uvádí
Oxymóron
11. 5., ve 20 h v kině Ponrepo

� GALERIE 35M2  
Víta Nejedlého 23 (D5) 
po–ne / Mon–Sun 10.00–19.00, 
35m2.cz

Jan Krtička
27. 4. – 28. 5.
k / c: Tereza Záchová
Marcel Stecker
1. 6. – 9. 7.
k / c: Petra Steinerová a Michal Pěchouček

HUNT KASTNER 
Bořivojova 85 (D5) 
út–pá / Tue–Fri 13.00–18.00, 
so / Sat 14.00–18.00 
huntkastner.com

Viktor Pivovarov: Český Pivovarov /  
Czech Pivovarov
19. 5. – 15. 7.
Viktor Pivovarov (*1937, Moscow) je považován 
za jednu z předních osobností moskevské kon-
ceptuální školy. hunt kastner poprvé představí 
řadu jeho raných prací (práce na papíře a ob-
jekty), které umělec vytvořil, když se poprvé 
přestěhoval do Prahy v roce 1982. Umělec 
nazývá toto období své tvorby Český Pivovarov. 
Je to období, které odráží jeho pokus poznat 
a lépe porozumět novému kulturnímu prostře-
dí, v němž se ocitl. Prostředí, jež pro něj bylo 
zcela exotické. 
en Viktor Pivovarov, (*Moscow 1937) is 
considered one of the leading figures of the 
Moscow conceptual school. hunt kastner will 
be presenting, for the first time, a series of the 
artist’s work on paper and objects from the 
early 1980’s, when he moved to Prague and was 
attempting to acclimate to the new and, for 
him, completely exotic cultural environment.

– PROJECT ROOM
Anna Ročňová: Vějíř / Fan
26. 5. – 15. 7.
Výstava, představující diplomovou práci Anny 
Ročňové (*1989, Trutnov), navazuje na projekt, 
vystavený v subtropickém skleníku Botanické 
zahrady na Albertově. V něm se umělkyně 
vyjadřuje k našemu vztahu k přírodě, její povaze 
a procesům, které v ní probíhají. Koncepce 
navazující výstavy je zčásti založená na parafrázi 
tohoto projektu. Vějíř pak jednoduše implikuje 
exotiku a ztrátu svěžího vánku v horkém rovní-
kovém podnebí. 
en For the artist’s Academy graduation project, 
the starting point is the subtropical greenhouse 
at the Prague Botanical Gardens, following her 
interest in nature and its processes, and our 
relationship with civilization and its products. 
Ročnová’s (*1989, Trutnov) practice finds forms 
for connecting various found materials and 
objects, while enabling the physical properties 
of the materials – artificial and natural – to 
become involved in the formation of new 
sculptural forms.

NAU GALLERY 
Kubelíkova 22 (D6) 
út–pá / Tue–Fri 13.00–18.00 
naugallery.cz

Pavel Matyska: Boj o oheň /  
Fighting for Fire
10. 5. – 16. 6.

Proměny tvůrčího přístupu Pavla Matysky 
v sobě nesou určitou evoluční spodní linku, 
u které tušíme hluboké propojení s autoro-
vým životem. Původně archetypální povaha 
malířské formy, ve své nezatíženosti srovnatelné 
s dětskou kresbou, se v nejnovějších obrazech 
přesunula k samotným námětům, čímž ještě 
zvýšila naléhavost zobrazení. Musíme myslet na 
boj o vlastní existenci, starost o potomstvo – 
boj o oheň. 
en The transformations of Pavel Matyska’s cre-
ative approach carry an evolutionary undercur-
rent which suggests a deep connection to the 
artist’s life. Originally, his paintings worked with 
archetypes, comparable to children’s light and 
unburdened work. His latest work moves to-
wards pure ideas, creating an even more acute 
imagery. He makes us ponder our existential 
struggle, the fight for our progeny - fighting 
for fire. 
k / c: Šárka Basjuk Koudelová a Ondřej Basjuk

NEVAN CONTEMPO 
U Rajské zahrady 14 (D5) 
út–so / Tue–Sat 13.00–18.00 
nevan.gallery

Richard Wiesner: Gluon
28. 4. – 3. 6.

Rudolf Samohejl
15. 6. – 21. 7.
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